
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 34 

Temat: Stół słowa Bożego. 

Środa – lekcja 2 

22.04.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Podczas dzisiejszej katechezy na stronie 86, podpiszemy rysunek kapłana 

odprawiającego pamiątkę Ostatniej Wieczerz. Na ołtarzu znajduję się Kielich i Hostia.   

Na stronie 87, widzimy dwa rysunki przedstawiające, „Ostatnią Wieczerzę”, mam 

nadzieję, że widzisz rozniecę pomiędzy nimi. Powiedz ile ich jest ? 

 

Zrób to z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Wykonując zadanie domowe pokoloruj rysunki , które przedstawiają: 

1. Monstrancję 

2. Tabernakulum  

3. Ołtarz, przy którym sprawuję się Msze św. 

 

 

 

Katecheza 35 

Temat: Pan Jezus umiera na krzyżu.. 

Czwartek – lekcja 3 

23.04.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Krzyż, na którym Pan Jezus ofiarował Siebie, dla  twego zbawienie jest znakiem       

naszej wiary. Czyniąc znak Krzyża, przyznajemy się do Niego. Sam Pan Jezus powiedział   

nas, że „Kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego przyznam się i Ja przed Ojcem,            

który jest w niebie”. Na stronie 88, widzimy krzyż, bardzo proszę dorysować dwa krzyże, 

jeden z prawej, drugi z lewej stront i niebo z zachodem słońca. Następnie na stronie 89, połącz 

kropki kolorowa kredka, by odczytać napis i wykonaj tło. 

   

Wykonaj zadanie domowe. 

 

 

 



 

 

Klasa Druga 

 
Katecheza 34 

Temat: Każda niedziela pamiątką Zmartwychwstania. 

Środa – lekcja 2 

22.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Podczas dzisiejszej katechezy zgodnie z poleceniem na stronie 103, pokoloruj obrazek 

według wzoru i odczytaj ukryty wyraz, a następnie na stronie 104, uzupełnij kratkę z 

kalendarza serce pokoloruj na czerwono.  

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

 

Katecheza 35 

Temat: Bóg uzdrawia w sakramentach. 

Czwartek – lekcja 3 

23.04.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami                         

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Podczas dzisiejszej katechezy dowiemy się, że sakrament ma moc uzdrawiającą.                        

Do sakramentów, które nazywamy, „Sakramentami uzdrowienia”, zaliczamy następujące 

sakramenty: 

1. Sakrament  namaszczenia chorych, 

2. Sakrament pokuty i pojednania. 

 

Na stronie 105, mamy rysunki przedstawiające nam dany sakrament. Podpisz rysunki 

we właściwy sposób. Następnie na stronie 106, uzupełnij teksty wyrazami z ramek 

znajdujących się na stronie 107. 

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

 

 



 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 31 

Temat: Stół słowa Bożego. 

Wtorek – lekcja 2 

21.04.2020 r.  

 
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Podczas dzisiejszej katechezy przeczytaj ze str. 113, słowa ewangelii św. Mateusza                

na głos, a  potem pokoloruj poniższe obrazki i uzupełnij brakujące słowa pod obrazkiem.               

Po wykonaniu polecenia przejdź na następną stronę, przeczytaj jeszcze raz słowa ewangelię                 

i uzupełnij zadnie, by dowidzieć się jakim człowiekiem jest ten, co buduje dom a skale,                  

którą dla nas jest sam Pan Jezus.   

 

 

Otwórz link i posłuchaj wraz z rodzicami piosenkę pt. „Dom na skale”,                                                   

a następnie spróbuj ja sam zaśpiewać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cU8oS3yJ9Go 

 

Nie zapomnij o wykonaniu zadania domowego. 
 

 

Katecheza 30 

Temat: Ewangelii najważniejszym tekstem liturgii słowa. 

Czwartek – lekcja 4 

23.04.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś na początek katechezy, chcę was zapytać, czy potrafił byś rozróżnić ziarna zbóż  

tj. pszenicy, żyta. jęczmienia, owsa. Następnie na str. 116, uzupełnij brakujące słowa: 

- w dialogu przed ewangelią. 

- napisz co symbolizują poszczególne gesty,  

- w dialogu po ewangelii.  

Na str. 117, przeczytaj na głos słowa ewangelii św. Mateusza, podkreślając na jaki 

rodzaj ziemi pada ziarno, pomoże to wykonać poniższy rysunek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cU8oS3yJ9Go


 

 

Otwórz link i posłuchaj wraz z rodzicami piosenkę o ziarnie z filmu pt. „Domek na skale”,                                                   

a następnie spróbuj ja sam zaśpiewać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9s 

 

Nie zapomnij o wykonaniu zadania domowego. 

 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 33 

Temat: Czyńcie Miłosierdzie. 

Wtorek – lekcja 5 

21.04.2020 r.  
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 33 pt. „Czyńcie Miłosierdzie.”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

 

 

Katecheza 34 

Temat: Dzielę się  Wiarą. 

Środa – lekcja 3 

22.04.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

 `rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 34 pt. „Dzielę się  Wiarą”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9s


 

 

Klasa Szósta 
 

Katecheza 33 

Temat: Módlmy Się. 

Wtorek – lekcja 1 

22.04.2020 r.  
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami                

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 33 pt. „Módlmy się”, po przeczytaniu katechezy 

proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

  

 

Katecheza 34 

Temat: Wracamy do Ojca. 

Czwartek – lekcja 6 

23.04.2020 r. 

 
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami       

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 34 pt. „Wracamy do Ojca”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 31 

Temat: Powstanie Ewangelii. 

Środa  – lekcja 5 

22.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 31 pt. „Powstanie Ewangelii”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij  co oznacza określenie – „Ewangelia” i „Ewangelista”. zapisz                       

w swoim zeszycie.  

 

 

Katecheza 32 

Temat: Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła. 

Czwartek – lekcja 8 

23.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, rodzicami                

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 32 pt. „Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła”,                             

po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Napisz i wyjaśnij  co oznacza określenie – „Apostoł” i zapisz w swoim zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 33 

Temat: „Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia” 

Środa – lekcja 4 

22.04.2020 r.  
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 33 pt. „Chrześcijański wymiar epoki 

odrodzenia”, po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij  co oznacza określenie – „chrześcijanin”. i zapisz w swoim zeszycie.  

 

 

 

  Katecheza 34 

Temat: Przyczyny i przebieg reformacji.  

Czwartek – lekcja 7 

23.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

 

Witam dzieci i rodziców – bardzo proszę o wspólną naukę i zabawę z katechetą, 

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 34 pt. „Przyczyny i przebieg reformacji”,                      

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

Napisz i wyjaśnij  co oznacza określenie – „protestantyzm”. i zapisz w swoim zeszycie. 

Następnie wypisz w punktach cztery główne założenia protestantyzmu, oprócz notatki. 

 


