
 

 

Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 44 

Temat: Uczynki miłosierdzia znakiem miłości. 

Środa – lekcja 2 

27.05.2020 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 dziś pokolorujemy obrazek znajdujący się na stronie 110, 

przedstawiający dobrego człowieka, który opiekuje się pobitym przez zbójców. Tego dobrego 

człowieka ewangelia nazywa, „Dobrym Samarytaninem”. Każdy nasz dobry czyn nigdy nie 

zostanie zapomniany. Sam Pana Jezusa powiedział, że „co uczyniliśmy jednemu z tych 

najmniejszych, mnie uczyniliście”. Na stronie 111, połącz ze sobą odpowiednie rysunki. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

Katecheza 45 

Temat: Przepraszam rodziców, rodzeństw, kolegów i koleżanki. 

Czwartek – lekcja 3 

28.05.2020 r. 

 
Szczęść Boże !!! 

 

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

rodzicami i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Słowo „Przepraszam”, ma wielką moc, potrafi ono jak słońce topić lody miedzy                                

nami oraz zmieniać nas na lepsze. Bo przebaczenie to jeden z największych cudów, jakie              

Pan Jezus dokonuje w naszych sercach. Proszę byście dokończyli historie, którą przedstawiają 

ilustracje na stronie 112, a potem uzupełnili rysunek na stronie 113, według instrukcji. 

Pomoże wam w tym poniższa historia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ntgXY0aBri4 

https://www.youtube.com/watch?v=DOX3iwwIQAs 

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJXRLOrndiE
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
https://www.youtube.com/watch?v=ntgXY0aBri4
https://www.youtube.com/watch?v=DOX3iwwIQAs


 

 

Klasa Druga 

 

Katecheza 44 

Temat: Nasze apostołowanie. 

Środa – lekcja 2 

27.05.2020 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 130, widzimy procesję rezurekcyjną w Wielką Niedzielę, która w tym roku 

zastała odwołana ze względu na pandemię. Na stronie 131, podpisz obrazki, które 

przedstawiają następujące grupy parafialne: 

- róże różańcowe,  

- schola,  

- koło misyjne,  

- ministranci.  

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

Katecheza 45 

Temat: Rok liturgiczny. 

Czwartek – lekcja 3 

28.05.2020 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 134, korzystając z naklejek uzupełnij kalendarz liturgiczny. Trzeba 

pamiętać, że kalendarz, ten który znacie, a kalderze liturgiczny różnią się od siebie. Rok 

liturgiczny nie wyznaczają miesiące jak w roku kalendarzowym, lecz wydarzenia z życia Pana 

Jezusa. Na stronie 135, wykonując ćwiczenie, trzeba zastąpić cyfry literami, a dowiecie się jak 

inaczej nazywa się rok liturgiczny.   

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

 



 

 

Klasa Trzecia 
 

Katecheza 43 

Temat: Bóg naszym Ojcem. 

Wtorek – lekcja 2 

16.05.2020 r.  
 

Szczęść Boże !!! 

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

i dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Uczniowie Pana Jezusa prosili Go, by nauczył ich się modlić. Na ich prośbę 

odpowiedział im, gdy się modlicie mówcie: „Ojcze nasz…”, te słowa powtarzamy już od 

ponad dwu tysięcy lat. Podczas dzisiejszej katechezy na str. 154, wykonajcie polecenie 

wypisując prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz, np. „Przyjdź królestwo Twoje”. Następnie 

na stronach 155 i 156, wykonaj ćwiczenia według podanego opisu.  

 

Wykonaj zadanie domowe z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 
 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

 

Katecheza 44 

Temat: Bóg dawcą pokoju. 

Czwartek – lekcja 4 

28.05.2020 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 157, wpisz odpowiedz na słowa kapłana, mówiące o pokoju.  

Następnie na stronie 158, z pomocą rodziców wykonaj ćwiczenie.  

 

Wykonaj zadanie domowe. 

 

Prześlij dzisiejszą katechezę na mój email. 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Piąta 
 

Katecheza 43 

Temat: Wierzę w życie wieczne z Jezusem. 

Wtorek – lekcja 5 

26.05.2020 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 43 pt. „Wierzę w życie wieczne z Jezusem”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

 

 

Katecheza 44 

Temat: Pan Jezus wstąpił do nieba. 

Środa – lekcja 3 

28.05.2020 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 44 pt. „Pan Jezus wstąpił do nieba”, po 

przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Szósta 

 

Katecheza 43 

Temat: Dobry Pasterz. 

Wtorek – lekcja 1 

26.05.2020 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 43 pt. „Dobry Pasterz”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

  

 

Katecheza 44 

Temat: Pan Wszechświata. 

Czwartek – lekcja 6 

28.05.2020 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 44 pt. „Pan Wszechświata”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 41 

Temat: Dziedzictwo św. Tomasza. 

Środa  – lekcja 5 

27.05.2020 r. 
 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 41 pt. „Dziedzictwo św. Tomasza”,                                 

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

 

 

Katecheza 42 

Temat: Inkwizycja – prawda i mity. 

Czwartek – lekcja 8 

28.04.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 42 pt. „Inkwizycja – prawda i mity”, po 

przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Proszę o przesłanie notatki z katechezy dzisiejszej do oceny. (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza 43 

Temat: Podwyższenie Krzyża Świętego. 

Środa – lekcja 4 

27.05.2020 r.  
Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 43 pt. „Podwyższenie Krzyża Świętego”,                           

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

 

 

  Katecheza 44 

Temat: Dzień Papieski.  

Czwartek – lekcja 7 

28.05.2020 r. 
 

 

Szczęść Boże !!! 

 

Dziś będziemy wykonywać katechezę 44 pt. „Dzień Papieski”, po przeczytaniu 

katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę. 

 

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


