
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 40 

Temat: Jezus czeka na nas w kościele . 

Środa – lekcja 2 

13.05.2020 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 100, pokolorujcie wieczną lampkę, taką jaka jest również w 

naszym kościele. Światło wiecznej lamki mówi nam o ciągłej i nieprzerwanej obecności Pana 

Jezus w najświętszym Sakramencie. Na stronie 101, znajdź drogę do kościoła kolorując 

właściwą drogę. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 41 

Temat: Pan Bóg mówi do nas w naszym sumieniu. 

Czwartek – lekcja 3 

14.05.2020 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 104, widzimy małego chłopca, który stoi przed wyborem, właściwej drogi. 

Takiego wyboru pomiędzy dobrem, a złem pomaga nam dokonać nasze sumienie. Sumienie 

jest jak kompas, który prowadzi nas do celu zawsze właściwą drogę. Następnie na stronie 105, 

proszę podporządkować, „dobre zachowanie”, do odpowiedniej sytuacji przedstawionej                 

na rysunku. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 40 

Temat: Papież kieruje Kościołem na ziemi. 

Środa – lekcja 2 

13.05.2020 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 120, spróbuj z pomocą rodziców rozpoznać papieży, znajdujących się                  

na zdjęciach. Na stronie 117, napisz czym zajmuje się papież.  

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

Katecheza 41 

Temat: Jezus opiekuje się nami. 

Czwartek – lekcja 3 

14.05.2020 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 122, wklej naklejki z tyłu katechizmu, przy odpowiednim rysunku.             

Rysunki przedstawiają następujące wydarzenia:  

- cudowny połów, 

- Jezus naucza,  

- wskrzeszenie córki Jaira, 

- Jezus szuka owieczki, 

- Pan Jezus uzdrawia,  

- Pan Jezus daje życie. 

 

Następnie na stronie 123, wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców                      

lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 

 



 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 39 

Temat: Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina. 

Wtorek – lekcja 2 

12.05.2020 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. 138, widzimy najważniejszy moment mszy świętej 

zwany przeistoczeniem czyli chleb staje się ciałem, a wino krwią Chrystusa Następnie wpisz 

odpowiednie litery we właściwe pola, a dowiesz się jak nazywa się moment mszy świętej, które 

przedstawiają powyższe zdjęcia. Na stronie 139, uzupełnij zdania, potem poniżej zwróć uwagę 

na słowa kapłana i podkreśl, te które się powtarzają. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

 

Katecheza 40  

Temat: Eucharystia uczy nas miłości. 

Czwartek – lekcja 4 

14.05.2020 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 140 widzimy witraż przedstawiający Ducha Świętego pod postacią gołębicy. 

To On sprawia swą mocą , że Pan Jezus staje się obecny wśród nas. Następnie na str. 141, 

wykorzystując słowa w serduszkach napisz, co czyni Duch Święty podczas Eucharystii.  

Na stronie 142, wykonaj polecenie i odczytaj zaszyfrowane słowa.  

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 37 

Temat: Wierzę w życie wieczne. 

Wtorek – lekcja 5 

12.05.2020 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. „Wierzę w życie wieczne”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

 

 

Katecheza 38 

Temat: Wierzę w bliskość Pana Jezusa. 

Środa – lekcja 3 

13.05.2020 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 bliskość Pana Jezusa”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Szósta 

 

Katecheza 39 

Temat: Tryumf Krzyża. 

Wtorek – lekcja 1 

12.05.2020 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 39 pt. „Tryumf Krzyża”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

  

 

Katecheza 40 

Temat: Świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Czwartek – lekcja 6 

14.05.2020 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 40 pt. „Świętowanie Zmartwychwstania Pana 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 37 

Temat: Święty Benedykt i jego Reguła. 

Środa  – lekcja 5 

13.05.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 37 pt. „Benedykt i jego Reguła”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Napisz i wyjaśnij co to jest: 

 

1. Co to jest „Reguła zakonna” ? 

2. Co oznacz „Ora et Labora” ? 

 

               i zapisz je w swoim zeszycie. 

 

 

Katecheza 38 

Temat: Schizma schodnia. 

Czwartek – lekcja 8 

14.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 38 pt. „Schizma schodnia”, po przeczytaniu 

katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Napisz i wyjaśnij: 

 

1. Kto to jest kardynał ? 

2.  Kto to jest patriarcha ?  

 

               i zapisz je w swoim zeszycie. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 39 

Temat: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. 

Środa – lekcja 4 

13.05.2020 r.  
Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 39 pt. „Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

 

 

  Katecheza 40 

Temat: Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia.  

Czwartek – lekcja 7 

14.05.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 40 pt. „Kościół rzymskokatolicki moją drogą                 

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

 


