
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 36 

Temat: Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę.. 

Środa – lekcja 2 

29.04.2020 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 90, widzimy świątynię, w której przed 

ołtarzem zostały złożone kosze pełne pokarmów na stół Wielkanocny.  Czynimy, to każdego 

roku na pamiątkę Zmartwychwstania. Na stronie 91, wykonaj polecenie i ułóż zdanie                           

z rozsypanych elementów, a następnie narysuj te pokarmy, które były na twoim 

Wielkanocnym stole. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 37 

Temat: Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa.. 

Czwartek – lekcja 3 

30.04.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

„Chrystus Zmartwychwstał”, to pozdrowienie, na które odpowiadamy, „Prawdziwie 

Zmartwychwstał”. Na stronie 94, widzimy symbole Zmartwychwstałego Pana Jezusa, zrób              

tło w kółkach i podpisz je kolorowa kredką, a następnie zapamiętaj te symbole. Następnie             

na stronie 95, przyklej naklejki znajdujące się z tyłu katechizmu i pokoloruj je. 

   

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 36 

Temat: Sakramenty w służbie komunii. 

Środa – lekcja 2 

29.04.2020 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 to również  służba dla 

wspólnoty i przez wspólnotę. Przez sakrament chrztu świętego, staliśmy się dziećmi Bożymi             

i  włączeni do wspólnoty Kościoła. Do sakramentów, które nazywamy, „Sakramentami                      

w służbie Kościoła”, zaliczamy następujące sakramenty: 

 

                                            1.  Sakrament  małżeństwa, 

                                            2.   Sakrament kapłaństwa. 

 

Na stronie 109, u góry widzimy symbol miłości małżeńskiej i posługi kapłańskiej. 

Pokoloruj je i odczytaj ukryte nazwy. Poniżej wpisz z pomocą rodziców brakujące słowa 

przysięgi małżeńskiej, Następnie na stronie 110, zgodnie z poleceniem napisz zadania jakie 

wykonuje kapłan. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 37 

Temat: Umiemy dzielić się z innymi. 

Czwartek – lekcja 3 

30.04.2020 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 o uczynkach zwanych, „uczynkami 

miłosierdzia”, które czynimy z miłości do Boga i bliźnich. Na stronie 114, wklej do serca, 

naklejki przedstawiające, uczynki miłosierdzia względem ciała. Następnie na stronie 115, 

dokończ zdania, pomogą ci w tym rysunki na naklejkach. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 



 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 35 

Temat: Powierzamy Bogu siebie i innych. 

Wtorek – lekcja 2 

28.04.2020 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 str. 124, wykonaj poniższe polecenia.                                 

Podczas mszy świętej modlimy się wspólnie w różnych intencjach, tych powierzonych 

kapłanowi jak i w tych, które polecamy Bogu jako wspólnota wierzących, ale i są te które 

nosimy w sercu. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

Katecheza 36 

Temat: Ustanowienie Eucharystii. 

Czwartek – lekcja 4 

30.04.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś wykonaj polecenia na str. 129 i na stronie 130, a następnie wykonaj zadanie 

domowe. 

 

 

Otwórz link i oglądnij film pt. „Brat Franciszek. Co to jest Eucharystia                                  

czyli Komunia święta?”,                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs


 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 35 

Temat: Szerzę Dobro. 

Wtorek – lekcja 5 

28.04.2020 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 35 pt. „Szerzę Dobro.”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

 

 

Katecheza 36 

Temat: Odkrywam wartość Zbawienia. 

Środa – lekcja 3 

29.04.2020 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. „Odkrywam wartość Zbawienia”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Szósta 
 

Katecheza 35 

Temat: Ofiara Wieczernika. 

Wtorek – lekcja 1 

28.04.2020 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 35 pt. „Ofiara Wieczernika”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

  

 

Katecheza 36 

Temat: Udział w uczcie Jezusa. 

Czwartek – lekcja 6 

30.04.2020 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. „Udział w uczcie Jezusa”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 33 

Temat: Prześladowanie chrześcijan. 

Środa  – lekcja 5 

29.04.2020 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. „Prześladowanie chrześcijan”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Oglądnij film pt. „Quo Vadis”,  i napisz, kto napisał powieść pod tym samym tytule. 

 

https://www.cda.pl/video/331937500 

 

 

 

Katecheza 34 

Temat: Trudności w głoszeniu Ewangelii. 

Czwartek – lekcja 8 

30.04.2020 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. „Trudności w głoszeniu Ewangelii”,                             

po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Napisz i wyjaśnij  co odnaleziono  w „Qumran”, i zapisz w swoim zeszycie. 

 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/331937500


 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 35 

Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego. 

Środa – lekcja 4 

29.04.2020 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 35 pt. „Dzieło Soboru Trydenckiego”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij co oznaczają następujące określenia: 

 

1. Objawienie 

2. Pismo Święte 

3. Tradycja 

 

i zapisz je w swoim zeszycie.  

 

 

  Katecheza 36 

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację.  

Czwartek – lekcja 7 

30.04.2020 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. „Kultura baroku odpowiedzią                             

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

  


