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             W każdy piątek na stronie szkoły będę podawała zadania do 
opracowania. Prace sprawdzę i ocenię w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu nauki w 
szkole. Rysunki, karty pracy można wydrukować. Jeżeli ktoś nie posiada odpowiedniego 
sprzętu, to teksty należy przepisać i wykonać rysunek o podobnej tematyce. 
Ewentualne pytania, problemy, zdjęcia itp. uczniowie (lub rodzice młodszych uczniów) 
moga kierować na pocztę nejmanaldona@gmail.com 
Przypominam, że uczniowie klas I-III utrwalają modlitwy podane do nauczenia. 
 
Zadania na tydzień (do 2 kwietnia). 
Chętni uczniowie mogą wykonać PALEMKĘ - czekam na zdjęcia. 
 
Klasa Ia- Proszę rodziców o czytanie tekstów Pisma Świętego przy każdym temacie.  
Temat 35:" Gdy trzeba przeprosić"s. 82 
Dzieci oglądają obrazek i odpowiadają rodzicom na pytanie : "Dlaczego chłopiec powinien 
przeprosić?" W zeszycie rysują, za co  i kogo chciałyby przeprosić. 
 
Klasa IIa- Zapis tematu:" Zło grzechu" 
Przeczytaj tekst i przepisz wiadomości z ramki (s.85). Wypisz 7 grzechów głównych 
znajdujących się na kamieniach. Naucz się ich na pamięć. 
 
Klasa IIIa- Zapis tematu:" Czym jest pokuta?" 
Po przeczytaniu tekstu(s.68-69) odpowiedz na pytanie: "Czym jest pokuta?" W książeczce 
do nabożeństwa odszukaj i zapisz numery stron na których znajdują się modlitwy: Anioł 
Pański, Litania do Najświętszej Maryi Panny, Pod Twoją obronę, Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. 
 
Klasa IVa- Zapis tematu:" Święty Stanisław Kostka- patron młodzieży                                                              
polskiej" 
Przeczytaj tekst ze s. 78-79 i wypisz cechy jakimi odznaczał się Św. Stanisław Kostka. 
 
Klasy Va i Vc - Zapis tematu:" Życie Świętej Rodziny" 
Na podstawie tekstu s.92-95 uporządkuj wydarzenia związane z życiem Świętej Rodziny. 
Przepisz i zamiast kropek wpisz numery kolejnych wydarzeń. 

 Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu. 



 Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 
 Życie w Nazarecie. 
 Pokłon Mędrców ze Wschodu. 
 Narodzenie Pana Jezusa. 
 Pasterze w stajence. 
 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. 
 Powrót z Egiptu do Nazaretu. 
 Wędrówka Maryi i Józefa do Betlejem. 
 Nadanie imienia Dzieciatku. 

 
Klasy VIc i VId - Zapis tematu:" Kościół wypełnia naukę Chrystusa poprzez działalność 
charytatywną" 
Na podstawie tekstu s.88-89 odpowiedz na pytanie:" Na czym polega działalność 
charytatywna Kościoła?" Na kolorowo zapisz sentencję " Nie ma chrześcijaństwa bez 
czynów miłości". 
 
Klasa VIIa- Zapis tematu:" Mądrość Boża" 
Na podstawie tekstu s. 60-61 odpowiedz na pytanie:" Gdzie szukać prawdziwej 
mądrości?" Utrwal modlitwę do Ducha Świętego przed i po nauce (s,61). 
 
Klasy VIIIb i VIIIc - Zapis tematu:" Wrażliwość na to, co święte" 
Na podstawie tekstu s. 62-63 wykonaj zadania: 
1) Wymień imiona Boga znane z Pisma Świętego, 
2) Na czym polega szacunek do Bożego imienia i przedmiotów kultu. 


