
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 38 

Temat: Jezus wstępuje do nieba. 

Środa – lekcja 2 

06.05.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Drogie dzieci na stronie 96, widzimy dwa obrazki Pana Jezusa wstępującego do nieba. 

Znajdźcie 5 szczegółów, którymi różnią się obrazki. Na stronie 97, zaznacz kółkiem symbole 

Zmartwychwstania Chrystusa. Aby dowiedzieć się dlaczego Pan Jezus wstąpił do nieba i jaką 

obietnice nam zostawił. 

Otwórz linki i oglądnij filmy pt. 

 

„Wniebowstąpienie Pana Jezusa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k 

 

„Jezus jedyną Drogą do Nieba”. 

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

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 39 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

Czwartek – lekcja 3 

07.05.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

„Zesłanie Ducha Świętego”, to wypełnienie obietnicy Jaka dał nam Pan Jezus 

wstępując do nieba. Na stronie 98, przyklej naklejki znajdujące się na końcu katechizmu 

przedstawiające Zesłanie Ducha świętego. Następnie na stronie 99, połącz kropki i odczytaj, 

jakie dary możemy otrzymać do Ducha Świętego. 

 

Otwórz link i oglądnij film pt. „Zesłanie Ducha Świętego”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
https://www.youtube.com/watch?v=MGK_mmPpmNQ
https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I


 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 38 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

Środa – lekcja 2 

06.05.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Na stronie 116, widzimy symbol „ Ducha Świętego”, a co nim jest drogie dzieci ? 

Następnie na stronie 117, narysuj ogniste płomyki nad głowami oczekujących daru z nieba, 

którym jest obiecany nam przez Pana Jezusa Duch Święty. Poniżej wklej naklejki, które 

znajdują się na końcu katechizmu, a dowiesz się na czym polega działanie Ducha Świętego. 

 

Otwórz link i oglądnij film pt. „Zesłanie Ducha Świętego”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I 

 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 39 

Temat: Duch Święty dusza Kościoła. 

Czwartek – lekcja 3 

07.05.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

 

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

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

 

Na stronie 118, wklej naklejki z tyłu katechizmu, a dowiesz się w jaki sposób Duch 

działa w Kościele. Czyni to przez: 

 

1. Głoszenie słowa Bożego, 

2. Przyznawanie się do Pana Jezusa, przez noszenie symboli religijnych, 

3. Przez miłość małżeńską, 

4. Przez dobrze czyny wobec potrzebujących.    

 

Następnie na stronie 119, narysuj w czym pomaga ci Duch Święty przez swoje dary.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I


 

 

Otwórz link i oglądnij film pt. „Zesłanie Ducha Świętego”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6UAHAhFNQTo 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

 

 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 37 

Temat: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła. 

Wtorek – lekcja 2 

05.05.2020 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 str. 132, przypatrzmy się obrazkom, pod którymi 

znajdują się podpisy: Ofiara krwawa i Ofiara bezkrwawa. Trzeba nam wiedzieć, że każda 

Eucharystia czyli msza święta jest uobecnieniem ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Podczas mszy 

świętej Pan Jezus jest realnie czyli prawdziwie obecny. Następnie, na stronie 133, trzeba 

wyjaśnić, czym jest już wspomniana w/w Ofiara krwawa i Ofiara bezkrwawa. Aby ułatwić 

wam, to zadanie podam wyjaśnienie, które należy wpisać pod właściwe określenie.  

Ofiara krwawa – to dobrowolna ofiara ze swojego życia, którą Pan Jezus złożył                       

na krzyżu. Została złożona jedynie raz. 

Ofiara bezkrwawa – to ofiara, którą składa Pan Jezus w czasie każdej Mszy Świętej. 

Ofiara eucharystyczna sprawowana jest wielokrotnie. 

Pod spodem znajduje się następne zadanie, w którego rozwiązaniu pomogą wyrazy 

znajdujące się w ramce. 

Przekręcając kartkę na stronę 134, uzupełnij poniższe zdanie. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UAHAhFNQTo


 

 

Katecheza 38 

Temat: Przygotowanie i przyniesienie darów. 

Czwartek – lekcja 4 

07.05.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Drogie dzieci poniższy film pomoże wam zrozumieć czym jest przygotowanie                               

i przyniesienie darów i po co to robimy. 

 

Otwórz link i oglądnij film pt. „Przewodnik po Mszy Świętej. Przygotowanie darów”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4 

 

Następnie na str. 136, uzupełnijcie tekst modlitwy, którą wypowiada kapłan i naszą 

odpowiedz na nią, korzystając ze słów znajdujących się w ramce. Poniżej wykonaj polecenie  

w którego wykonaniu pomoże ci piosenka pt. „Ofiaruje Tobie Panie mój”.  

Otwórz link z piosenką. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY&list=RDNvTUrZrIMrY&start_radio=1

&t=0 

 

Na stronie 137, rozwiąż rebus, a dowiesz się czym jest nasze uczestnictwo na Mszy św., 

czyli Eucharystii.  

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4
https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY&list=RDNvTUrZrIMrY&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY&list=RDNvTUrZrIMrY&start_radio=1&t=0


 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 37 

Temat: Zabiegam o Królestwo Boże. 

Wtorek – lekcja 5 

05.05.2020 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 37 pt. „Zabiegam o Królestwo Boże.”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

 

 

Katecheza 38 

Temat: Wierzę w grzechów odpuszczenie. 

Środa – lekcja 3 

06.05.2020 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 38 pt. „Wierzę w grzechów odpuszczenie”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Szósta 

 

Katecheza 37 

Temat: Ofiara Krzyża. 

Wtorek – lekcja 1 

05.05.2020 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 37 pt. „Ofiara Krzyża”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

  

 

Katecheza 38 

Temat: Tajemnica cierpienia i śmierci. 

Czwartek – lekcja 6 

07.05.2020 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 38 pt. „Tajemnica cierpienia i śmierci”,                            

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 35 

Temat: Wyznanie wiary Kościoła. 

Środa  – lekcja 5 

06.05.2020 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 35 pt. „Wyznanie wiary Kościoła”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij co oznaczają następujące określenia: 

 

           1. Co to jest Sobór ? 

           2. Co to jest Herezja ? 

           3. Co to jest Schizma ?  

 

               i zapisz je w swoim zeszycie. 

 

 

Katecheza 36 

Temat: Rozwój Kościoła w średniowieczu. 

Czwartek – lekcja 8 

07.04.2020 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 36 pt. „Rozwój Kościoła w średniowieczu”,                             

po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Napisz i wyjaśnij w kilku zdaniach: 

 

           1. Kim byli i z czego są znani święci Cyryl i Metody ? 

           2. Co to jest zakon (y) i dla jakich celów zostały powołane ?  

            

               i zapisz je w swoim zeszycie. 
 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 37 

Temat: Polska wobec reformacji. 

Środa – lekcja 4 

06.05.2020 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 37 pt. „Polska wobec reformacji”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij co oznaczają następujące określenia: 

 

1. Tolerancja 

2. Kontrreformacja 

 

i zapisz je w swoim zeszycie.  

 

 

  Katecheza 38 

Temat: Unia brzeska i Kościół grekokatolicki.  

Czwartek – lekcja 7 

07.05.2020 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 38 pt. „Unia brzeska i Kościół grekokatolicki”, 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

Napisz i wyjaśnij co oznaczają następujące określenia: 

 

           1. Wyjaśnij, co oznacza znak krzyża wykonywany trzema połączonymi palcami,  

               od prawej do lewej strony 

           2. Wyjaśnij co to jest ikonostas.  

 

                        i zapisz je w swoim zeszycie. 

 


