
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 32 

Temat: Idziemy z Jezusem drogą Krzyżową. 

Środa – lekcja 2 

15.04.2020 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 zapytaj rodziców: 

   

1. Ile jest stacji Drogi Krzyżowej ?                    

2. Ile razy Pan Jezus upadł w czasie drogi Krzyżowej ? 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

1. 

2. 

 

 

 
 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-jezus-nios%C4%85c-

krzy%C5%BC_1005.html 

 

Wykonaj zadanie domowe .  

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-jezus-nios%C4%85c-krzy%C5%BC_1005.html
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-jezus-nios%C4%85c-krzy%C5%BC_1005.html


 

 

Katecheza 33 

Temat: Niedziela Palmowa 

Czwartek – lekcja 3 

16.04.2020 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 widzimy entuzjazm ludzi witających Pana Jezusa 

wjeżdżającego do Jerozolimy. Na rysunku ze stronie 84, widzimy Jezusa jadącego na osiołku 

w czerwonym płaszczu zapowiada on Jego Mękę choć, witany jest jako król to za kilka              

dni ci sami ludzie potraktują Go jako Złoczyńcę. Na stronie 85, z pomocą rodziców lub 

starszego rodzeństwa uzupełnij krzyżówkę, a dowiesz się jak brzmi hasło umieszczone pod 

spodem.  

 

Wykonaj zadanie domowe . 

 

 

  
 

 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ch%C5%82opiec-niedziel%C4%99-

palmow%C4%85_3409.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ch%C5%82opiec-niedziel%C4%99-palmow%C4%85_3409.html
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ch%C5%82opiec-niedziel%C4%99-palmow%C4%85_3409.html


 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 32 

Temat: Eucharystia darem Boga. 

Środa – lekcja 2 

15.04.2020 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 98, korzystając                        

z naklejek do 32 katechezy z tyłu katechizmu wklej je  w odpowiednie miejsca, by dowiedzieć 

się jakie słowa wypowiedział Pan Jezus do uczniów podczas „Ostatniej Wieczerzy”, biorąc           

do rąk chleb i wino. Na stronie 99, dokończ rysunek kielicha i pokoloruj go. 

 

Zrób to z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

 
 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo-

chleba-wina_1558.html 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo-chleba-wina_1558.html
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo-chleba-wina_1558.html


 

 

Katecheza 33 

Temat: Stół Słowa i stół chleba. 

Czwartek – lekcja 3 

16.04.2020 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 uzupełnij zdania na stronie 100, a następnie na stronie 101, 

zgodnie z poleceniem dorysuj drugą połowę ambonki czyli stół ………. i ołtarza, 

czyli stół …….. . pomoże ci w tym, poniższa prezentacja, na którą należy kliknąć, by ją 

obejrzeć. Następnie uzupełnij podpisy pod ambonką i ołtarzem. Poproś rodziców o pomoc. 

 

 

Stół Słowa i Stół Chleba

 
 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

 

 
 



 

 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ostatnia-wieczerza-jezus-

aposto%C5%82owie_3411.html 

 

 

Klasa Trzecia 
 
 

Katecheza 30 

Temat: W czasie Mszy świętej słuchamy słowa Bożego. 

Czwartek – lekcja 4 

16.04.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

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

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś dowiemy się, z jakich elementów składa się część „Mszy Świętej”, zwana „Liturgią 

Słowa”. W skład liturgii słowa wchodzi: 

 

- Pierwsze czytanie, 

- Psalm,  

- Drugie czytanie 

- Aklamacja – „Alleluja”, a w czasie Wielkiego Postu – „Chwała Tobie, Królu Wieków”, 

- Ewangelia, 

- Homilia, 

- Wyznanie wiary,  

- Modlitwa Wiernych. 

 

 Uzupełnij miejsca kropkowane na stronie 110 – odpowiedz może być następująca: 

 

- W: Bogu niech będą dzięki. 

- W: Chwała Tobie, Chryste. 

 

Wykonaj polecenie, ze strony 111, prosząc o pomoc rodziców lub starsze rodzeństwo. 

 

Proszę o powtórzenie i przypomnienie sobie modlitw małego katechizmu, które już 

zostały zaliczone, by nie powstała pustka w naszej pamięci. 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ostatnia-wieczerza-jezus-aposto%C5%82owie_3411.html
https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ostatnia-wieczerza-jezus-aposto%C5%82owie_3411.html


 

 

 
 

Otwórz link i pokoloruj rysunek. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ostatnia-wieczerza-jezusa_1003.html 

 

Nie zapomnij o wykonaniu zadania domowego. 

 

   

Klasa Piąta 
 

 

Katecheza 32 

Temat: Wierzę w moc słów Pana Jezusa. 

Środa – lekcja 3 

15.04.2020 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. „Wierzę w moc słów Pana Jezusa”,                                      

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 Pan Jezus pragnie szczęścia każdego z nas, dlatego wzywa nas po imieniu byśmy  

Go naśladowali i pełnili wolę Ojca.  

 

Otwórz link i zobacz  film pt.  „Maria Magdalena”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kx8sV1ezms8 

 

 

 Kim była Maria Magdalena?  

Opowiedz film swoim domownikom. 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-ostatnia-wieczerza-jezusa_1003.html
https://www.youtube.com/watch?v=kx8sV1ezms8


 

 

Klasa Szósta 
 

 

Katecheza 32 

Temat: Udzielamy Jałmużny. 

Czwartek – lekcja 6 

16.04.2020 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. „Udzielamy Jałmużny”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

Jałmużna kojarzy nam się zwykle z dobrowolnym udzielaniem wsparcia potrzebujący. 

Czyniąc dobro wobec potrzebujących pragniemy naśladować Pana Boga, który 

pierwszy dał dowód swej dobroci względem ludzi. Nasza Jałmużnę możemy wyrazić się                   

w dwojaki sposób, przez uczynki zwane „Miłosiernymi”, co do ciała i co do duszy.  

Szczególnym znakiem „jałmużny”, jaką Bóg udziela człowiekowi jest sakrament 

pokuty i pojednania. 

 

Przeżywając dni Wielkiego Tydzień starajmy się uczestniczyć przez środki społecznego 

przekazu w nabożeństwach „Triduum Paschalnego”. 

 

https://view.genial.ly/5e7d07a52e1d9a0e08943090/presentation-wielki-

tydzien?fbclid=IwAR3dQeQbB5fEbkb8rMrA7RcUOPFlnsvvyeAgtl8DPc3hSVJSza38I2tNqDI 

15Otwórz link i  go zobacz  -  „Wielki Tydzień”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e7d07a52e1d9a0e08943090/presentation-wielki-tydzien?fbclid=IwAR3dQeQbB5fEbkb8rMrA7RcUOPFlnsvvyeAgtl8DPc3hSVJSza38I2tNqDI
https://view.genial.ly/5e7d07a52e1d9a0e08943090/presentation-wielki-tydzien?fbclid=IwAR3dQeQbB5fEbkb8rMrA7RcUOPFlnsvvyeAgtl8DPc3hSVJSza38I2tNqDI


 

 

Klasa Siódma 
 

Katecheza 29 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

Środa – lekcja 5 

15.04.2020 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 29 pt. „Zesłanie Ducha Świętego”,                             

po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Wpisz do zeszytu – „Owoce Ducha Świętego” i „Grzechy przeciw Duchowi Świętem”. 

 

Przeczytaj na kartach Nowego Testamentu w księdze Dziejów Apostolskich fragment, 

„Zesłanie Ducha Świętego”. Dz 2, 1 – 13 

 

Proszę o wysłuchanie pieśni:  pt. „Golgoto” 

 

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

 

 

Katecheza 30 

Temat: Pierwsza wspólnota chrześcijańska. 

Czwartek – lekcja 8 

16.04.2020 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 30 pt. „Pierwsza wspólnota chrześcijańska”,                             

po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Przeczytaj na kartach Nowego Testamentu w księdze Dziejów Apostolskich fragment,  

„Zycie pierwotnego Kościoła”. Dz 2, 42 – 47 

 

Proszę o wysłuchanie pieśni o św. Pawle Apostole, pt. „Pod Damaszkiem” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RcxTzWg398  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxACUrHhdBk
https://www.youtube.com/watch?v=9RcxTzWg398


 

 

Klasa  Ósma 
 

 

  Katecheza 31 

Temat: Przykazania Kościelne.  

Środa – lekcja 4 

15.04.2020 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. „Przykazania Kościelne”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

Znajdź w Internecie i napisz w zeszycie co oznacza sentencja mówiąca „Ecclesiae 

Mater, Mater Ecclesiae” – „Kościół Matką, Matka Kościoła”. 

 

Proszę o wysłuchanie pieśni Wielkopostnej pt. „Stary krzyż”.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClnWRyBy1c4 

 

 

Katecheza 32 

Temat: Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy. 

Czwartek – lekcja 7 

16.04.2020 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. „Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy”, 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

Wypisz kiedy i przez kogo, „Królowa Jadwiga”, była wyniesiona na ołtarze jako 

beatyfikowana i święta. 

 

Proszę o wysłuchanie hymnu o Świętej Królowej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AjtVvtJLRw 

https://www.youtube.com/watch?v=ClnWRyBy1c4
https://www.youtube.com/watch?v=3AjtVvtJLRw

