
Zadania do wykonania na tydzień 27 - 30.04.2020 r. 

 

Kl. O a, O b. – Obejrzeć ilustracje ze s. 47 do tematu GDY ROZPĘTAŁA SIĘ BURZA. Z 

tematu dowiadujemy się, że Pan Jezus jest z tymi, którzy w niego wierzą. Na s. 48 w 

jednym prostokącie narysuj, jak wyglądało jezioro podczas burzy, a w drugim, jak 

wyglądało, gdy uciszył je Pan Jezus. 

 

kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony 108-109. Zapisać w zeszycie W MAJU PAMIĘTAMY O MARYI – 

MATCE PANA JEZUSA. SPRZĄTAMY I STROIMY KAPLICZKI I PRZYDROŻNE KRZYŻE. Pokoloruj obrazek lub 

narysuj podobny. Zapytaj rodziców, czy w pobliżu twojego miejsca zamieszkania stoi  kapliczka, jak 

wygląda, czy jest zadbana. 

 

kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: MAJ – TO MIESIĄC POŚWIĘCONY MARYI. 

NOTATKA: W Polsce miesiąc maj poświęcony jest Maryi mamie Pana Jezusa. 

Przydrożne kapliczki i krzyże są odnawiane i przystrajane, dookoła nich robi się 

porządki. W kościołach śpiewa się pieśni na cześć Maryi. (pokoloruj obrazek lub narysuj 

podobny)  

Przypomnij sobie, czy w pobliżu twojego miejsca zamieszkania stoi  kapliczka, jak 

wygląda, czy jest zadbana. 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: MARYJA MATKĄ PANA JEZUSA I NASZĄ. NOTATKA: Polacy 

oddają cześć Maryi mamie Pana Jezusa w szczególny sposób: obchodzą święta na jej cześć (np. Matki 

Bożej Gromnicznej, Matki Bożej Zielnej..), biorą udział w nabożeństwach ( np. Majowych), śpiewają pieśni 

na jej cześć ( Matka, Czarna Madonna… ), dbają o przydrożne kapliczki i krzyże, które na miesiąc maj są 

odnawiane i przystrajane. 

(narysuj przydrożną kapliczkę lub krzyż, może to być z twojej najbliższej okolicy) 

 

kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: DALI ŚWIADECTWO. Zapoznać się z tematem ze 

s.102-103. Pomyśleć, co w dzisiejszych czasach nazywamy świadectwem i do czego 

jest nam potrzebne (dokument na papierze). Zastanowić się, czy dużą wagę ludzie 

przywiązują do świadczenia czegoś swoim słowem i postawą. NOTATKA: przepisać do 

zeszytu ze słownika s.103, co to jest świadectwo i świadek, oraz z rozdzialiku „Jak 

możemy dawać świadectwo o Jezusie” - Być świadkiem to znaczy: 

- 

- 



- 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: EWANGELICZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Zapoznać się z tematem ze 

s. 118-120. Zastanowić się, co dzisiaj ludziom może dawać szczęście, czy wszystkim te same wartości i 

rzeczy. Porównać to z tabelę ze s.119, czyli z tym co proponuje ludziom Pan Jezus.  

NOTATKA: W kazaniu na górze Pan Jezus mówi „osiem błogosławieństw”, czyli osiem 

zdań w których mówi jakim ludziom błogosławi, czyli jacy ludzie będą szczęśliwi. Te 

błogosławieństwa to drogowskazy dla ludzi, jak mają postępować w życiu, aby być 

prawdziwymi uczniami Jezusa.  

 

kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTY SZCZEPAN – PIERWSZY 

MĘCZENNIK CHRZEŚCIJAŃSKI. Zapoznać się z tematem ze s. 134-137. Napisać w 

punktach notatkę o życiu i działalności św. Szczepana. 

 

kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: DYNAMICZNY ROZWÓJ KOŚCIOŁA W 

ŚREDNIOWIECZU. Zapoznać się z tematem ze s.92-95. Napisz: 

1.    Na czy polegała „Reforma Gregoriańska”? 

2.    Jakie budowle sakralne powstawały w średniowieczu? 

3.    Jakie typy szkół powstawały w średniowieczu? 

4.    Wymień kilka zabytków ze średniowiecza z Polski: 

  

kl. VIII a 

– Zapisać temat w zeszycie: GODNOŚĆ CZŁOWIEKA. Zapoznać się z tematem ze 

s.92-95. Zastanowić się, co to jest godność, czy wszyscy ludzie rozumieją ją tak samo, 

czy rozmawiają na ten temat, co prowadzi do poszanowania godności drugiego 

człowieka? NOTATKA: przepisz rozdzialik „Wartość przyjaźni”. 

 

Pozdrawiam  

Dorota Migała 

  





 

 

 


