
Klasa Pierwsza 
 

Katecheza 29 

Temat: Chrzest wielkim darem miłości Bożej. 

Środa – lekcja 2 

01.04.2020 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 poznajemy jakim wielkim darem jest sakrament chrztu, który 

czyni nas dziećmi Bożymi. Sakrament Chrztu Świętego ustanowił sam Pan Jezus, a jego 

sprawowanie powierzył swojemu Kościołowi w słowach: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając i chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

 

  Na podstawie obrazków ze strony 74, wymień 4 rzeczy używane w czasie chrztu.: 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Zrób to z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

Wykonaj zadanie domowe . 

 

 

 

Katecheza 30 

Temat: Chrzest początkiem życia w wierze. 

Czwartek – lekcja 3 

02.04.2020 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 poproście rodziców lub starsze rodzeństwo, aby pomogły wam 

znaleźć na intrenecie piosenkę pt. Wierzę i kocham Go”. Spróbujcie się jej nauczyć,               

choćby 2 lub 3 zwrotki. Następnie wykonajcie ćwiczenie ze, strony 77. 

 

Wykonaj zadanie domowe . 

 

 

 



Klasa Druga 

 
Katecheza 29 

Temat: Zwycięstwo Jezusa darem dla człowieka. 

Środa – lekcja 2 

01.04.2020 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 poproście rodziców lub starsze rodzeństwo, aby pomogły 

wam znaleźć na intrenecie piosenkę pt. ”Rysuje krzyż” . Następnie wykonajcie z pomocą 

starszych 1 ćwiczenie ze, strony 90, a potem krzyżówkę rozwiążcie krzyżówkę.  

 

Ta duża świeca nazywa się PASCHAŁ. Jej płomień jest symbolem Chrystusa, którego 

nazywamy „Światłością Świata”. Te pięć czerwonych punktów na krzyżu symbolizuje  

rany Pana Jezusa, którego nazywamy „ALFĄ i OMEGĄ”.  

Wykonaj zadanie domowe . 

 

 

Katecheza 30 

Temat: Sakramenty darem Boga. 

Wtorek – lekcja 3 

02.04.2020 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 Sakramenty Święte są szczególnym znakiem 

Pana Boga, który objawia się człowiekowi. Wykonajmy polecenia ze strony 93, by dowiedzieć 

jak te znaki nazywamy. Na stronie 94,  dopasuj  rysunek do odpowiedniej nazwy sakramentu.     

 

Naucz się nazw siedmiu Sakramentów. 

 

Zrób to z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa. 

 

 

 



Klasa Trzecia 
 

Katecheza 27 

Temat: Sakrament Pokuty i pojednania. 

Wtorek – lekcja 2 

31.03.2020 r.  

 
 

Szczęść Boże !!! 

 

 

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

 

Podczas dzisiejszej katechezy przypomnijmy sobie 5 warunków spowiedzi: 

1. Rachunek sumienia 

                                                    2.  Żal za grzechy  

                                                                3.  Mocne postanowienie poprawy 

                                                                4.  Szczera spowiedź 

                                                                5.  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 

 

Na stronie 100 wpisz następujące słowa: kapłan, stuła, konfesjonał, penitent                           

w odpowiednie miejsca na rysunku. 

Znajdź na diagramie następujące słowa: pokuta, stuła, spowiedź, penitent, konfesjonał, 

pojednanie, spowiednik, rozgrzeszenie. 

Proszę się nauczyć na pamięć formułę spowiedzi. Zrób to z pomocą rodziców lub 

starszego rodzeństwa. 

 

Nie zapomnij o wykonaniu zadania domowego. 

 
 

Katecheza 28 

Temat: Chcę naprawić zło, które wyrządziłem. 

Czwartek – lekcja 4 

02.04.2020 r.  

  
Szczęść Boże !!! 

 

 

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

dziećmi w ramach nauki zdalnej. 

 

Aby wynagrodzić grzechy musimy zadośćuczynić za nie, tak jak mówi piąty warunek 

dobrej spowiedzi, który brzmi: „Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu”. Uzupełnij na 

czym polega zadośćuczynienie. 

 

- Zadośćuczynienie Panu Bogu to: odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana 

podczas spowiedzi. 

-  Zadośćuczynienie bliźniemu to: wynagrodzenie im za wyrządzone krzywdy. 



 

Wykonaj polecenie, ze strony 105, prosząc o pomoc rodziców lub starsze rodzeństwo. 

 

Proszę o powtórzenie i przypomnienie sobie modlitw małego katechizmu, które już 

zostały zaliczone, by nie powstała pustka w naszej pamięci. 

 

 

  Klasa Piąta 
 

Katecheza 

Temat: Odkrywamy posłannictwo Pana Jezusa. 

Wtorek – lekcja 5 

31.03.2020 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 28 pt. „Odkrywamy posłannictwo Pana Jezusa”,                                      

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Polecam również do oglądnięcia filmu pt. „Mojżesz”   

 

 

 

 

Katecheza 

Temat:  

Wtorek – lekcja 3 

01.04.2020 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 29 pt. „Stawiam na przyjaźń z Panem Jezusem”,                                      

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Polecam również do oglądnięcia filmu pt. „Józef ”   

 

 

 

 



Klasa Szósta 
 

Katecheza  

Temat: Oczekiwania i zobowiązania. 

Wtorek – lekcja 1 

31.03.2020 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 29 pt. „Oczekiwania i zobowiązania”, po 

przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

Wykonaj następujące polecenia. 

 

Czego oczekują od nas inni ludzie ?  

Napisz pięć przykładów tych oczekiwań: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Czego my oczekują od innych ludzie ?  

Napisz pięć przykładów tych oczekiwań:  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 Proszę powyższe przykłady przesłać na emaila. 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Katecheza 

Temat: Gotowi wypełniać zobowiązania. 

Czwartek – lekcja 6 

02.04.2020 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 30 pt. „Gotowi wypełniać zobowiązania.”,                             

po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką notatkę.  

 

Polecam również do oglądnięcia filmu pt. „Mojżesz”. 

 

 

Klasa Siódma 

 
Katecheza 26 

Temat: Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Środa  – lekcja 5 

01.04.2020 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 26 pt. „Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 

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

 

Wypisz stacje drogi Krzyżowej. 

 

Polecam również do oglądnięcia filmu pt. „Jezus z Nazaretu”. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Katecheza 27 

Temat: Maryja w życiu Jezusa i Kościoła. 

Czwartek – lekcja 8 

02.04.2020 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 27 pt. „Maryja w życiu Jezusa i Kościoła”,                             

po przeczytaniu katechezy zrób krótką notatkę. 

 

Proszę przeczytać fragment ewangelii według św. Łukasza o Zwiastowaniu Anielskim. 

Łk 1, 26 - 38 

 

Napisz w zeszycie słowa hymnu Maryi: „Wielbi dusz moja Pana”, inaczej nazywanym, 

„Magnificat”. Łk 1, 46 - 56 

 

Klasa  Ósma 
 

Katecheza  

Środa – lekcja 4 

01.04.2020 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 27 pt. „Nie Kradnij”, oraz Katechezę 30 pt. „Ani 

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

 

Wyjaśnij określenie co tzn. „prawo własności”. 

 

Polecam również do oglądnięcia film animowany pt. „Dziesięć przykazań”. 

  

 

 

 

 

 

 



  Katecheza  

Czwartek – lekcja 7 

02.04.2020 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 26 pt. „Nie cudzołóż”, oraz Katechezę 29 pt. „Nie 

pożądaj żony bliźniego swego”, po przeczytaniu katechezy proszę w zeszytach zrobić krótką 

notatkę. 

Znajdź w słowniku co tzn. określenie „cnota czystości”, i wpisz do zeszytu. 

 

Polecam również do wysłuchania piosenki pt. „Podaruj mi Panie” 

  

 

 

 

 

 


