
 

 

Oddział Przedszkolny 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 
Zachęcam do oglądnięcia wraz z dziećmi następujących filmów: 

 

1. „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IC1Gg4zUgjc 

 

 

2. „Cuda Jezusa”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SE4nDtToTi0 

 

 

3. „Triduum Paschalne”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k 

 

 
4. W imię  Jezusa: Quo Vadis  ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

MESJASZA  odc. 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBFAXm96si4 

 

 

5. W imię  Jezusa: Quo Vadis  ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

MESJASZA  odc. 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XACeN2JFi4A 

 
6. W imię  Jezusa: Quo Vadis  ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

MESJASZA  odc. 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1IVqcF4GfA 

 
7. W imię  Jezusa: Quo Vadis  ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

MESJASZA  odc. 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzAnB5fQFQs 
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Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 46 

Temat: Pan Bóg przebacz nam grzechy. 

Środa – lekcja 2 

02.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Dziś pokolorujemy obrazek znajdujący się na stronie 114, przedstawiający Dobrego 

Ojca, który co dnia wychodzi na drogę oczekując powrotu syna. Tym Dobrym Ojcem jest sam 

Bóg. Na stronie 115, patrząc na rysunki ustal ich kolejność korzystają z filmu pt. „O synu 

marnotrawnym”,  który oglądnijcie korzystając z poniższego Linku. Na stronie 116, wyznacz                          

na diagramie drogę do domu kochającego Cię Ojca i zapisz zdanie, które odczytasz, idąc 

właściwa drogą. 

 

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

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

Katecheza 47 

Temat: Chcę przebaczać. 

Czwartek – lekcja 3 

04.06.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Pamiętajcie drogie dzieci, że kto przebaczy swemu bliźniemu, temu przebaczy Bóg.  

Mimo krzywdy otrzymanej od innych nie wolno nam trzymać w sercu urazy ni odpłacać 

nienawiścią. Bo i my możemy skrzywdzić bliźniego. Na stronie 118, pisząc po śladzie odczytaj, 

„Akt żalu”. Następnie na stronie 119 wykonaj ćwiczenie odczytując polecenie, a otrzymasz 

teks modlitwy, którą możesz przeprosić Pana Boga za złe postępowanie. 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 
Ci uczniowie z klasy I, którzy do tej pory nie przesłali zadań i  ktechez 

mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 

 

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


 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 46 

Temat: Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży. 

Środa – lekcja 2 

03.06.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Bohater  dzisiejszej katechezy Święty Stanisław Kostka jest wzorem jak żyć by stać                       

się świętym. Następnie wykonaj polecenia ze strony 137 i 138, a dowiesz się jakimi zasadami 

kierował się patron dzieci i młodzieży polskiej.  

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

Katecheza 47 

Temat: Różaniec. 

Czwartek – lekcja 3 

04.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

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

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Różaniec to modlitwa, którą odmawiamy na koronce przesuwając palce po kolejnych 

paciorkach. Jest to modlitwa, odmawiana przez każdego, kto kocha Matkę Bożą. Na stronie 

140 i 141, wklej w odpowiednie miejsca naklejki Tajemnic różańcowych. Następnie na stronie 

142, odpowiedz na pytanie ile mamy części różańca, jeżeli każda część posiada po 5 tajemnic. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

Ci uczniowie z klasy II, którzy do tej pory nie przesłali zadań i  ktechez 

mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 

 

 

 

 



 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 45 

Temat: Godne przyjęcie Komunii Świętej. 

Wtorek – lekcja 2 

02.06.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

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

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Drodzy chłopcy klasy III już coraz bliżej dzień waszej Pierwszej Komunii Świętej, 

pamiętajcie, że gdy kapłan na mszy Komunijnej Kapłan, ukaże wam Pan Jezusa pod postacią, 

„CHLEBA”,  musicie odpowiedzieć na słowa, „ Oto Baranek Boży , który gładzi grzech 

świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”. Niech wasza odpowiedz płynie               

z głębi waszych serc, bo Pan Jezus, chce w nich chce zamieszkać na zawsze. Nastepnie 

uzupełnij wypowiedz, ze strony 161. 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

 

Katecheza 46 

Temat: Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia. 

Czwartek – lekcja 4 

04.06.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie,         

bo do takich należy Królestwo Boże”. Pamiętajcie, że każdy z nas jest dzieckiem Boga, przez 

sakrament chrztu świętego. Na stronie 165, wykonaj ćwiczenia. 

 

 Wykonaj zadanie domowe. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 
Ci uczniowie z klasy III, którzy do tej pory nie przesłali zadań i  ktechez 

mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 

 



 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 45 

Temat: Duch Święty udziela Bożej mocy. 

Wtorek – lekcja 5 

02.06.2020 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 45 pt. „Duch Święty udziela Bożej mocy”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (45) 

 

 

Katecheza 46 

Temat: Duch Święty żyje i działa w Kościele. 

Środa – lekcja 3 

03.06.2020 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 46 pt. „Duch Święty żyje i działa w Kościele”, po 

przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (46) 

 
Ci uczniowie z klasy V, którzy do tej pory nie przesłali zadań i  ktechez 

mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Szósta 

 

Katecheza 45 

Temat: Dawca Nowego Życia. 

Wtorek – lekcja 1 

02.06.2020 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 45 pt. „Dawca Nowego Życia”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (45) 

  

 

Katecheza 46 

Temat: Obdarowani dla wspólnoty. 

Czwartek – lekcja 6 

03.06.2020 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 46 pt. „Obdarowani dla wspólnoty”, po 

przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 
Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (46) 

 

 
Ci uczniowie z klasy VI, którzy do tej pory nie przesłali zadań i  ktechez 

mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 

 

 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 43 

Temat: Chrystianizacja Polski. 

Środa  – lekcja 5 

03.06.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 43 pt. „Chrystianizacja Polski”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (43) 

 

 

Katecheza 44 

Temat: Święci Wojciech i Stanisław patronami Polski. 

Czwartek – lekcja 8 

04.06.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 44 pt. „Święci Wojciech i Stanisław patronami 

Polski”, po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (44) 

 
Ci uczniowie z klasy VII, którzy do tej pory nie przesłali zadań 

i  ktechez mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 45 

Temat: Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Środa – lekcja 4 

02.06.2020 r.  
Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 45 pt. „Uroczystość Wszystkich Świętych”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (45) 

 

  Katecheza 46 

Temat: Wspomnienie wiernych Zmarłych.  

Czwartek – lekcja 7 

03.06.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 46 pt. „Wspomnienie wiernych Zmarłych”, po 

przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (46) 

 

Ci uczniowie z klasy VIII, którzy do tej pory nie przesłali zadań i  ktechez 

mają to uczynić jeszcze w tym tygodniu. 


