
Zadania do wykonania na tydzień 20 - 26.04.2020 r. 

Kl. Oa, Ob. – Obejrzeć ilustracje ze s. 44 i 45, zastanowić się o jakim zachowaniu 
ludzi mówią te ilustracje. Na s. 46 połączyć litery w serduszkach z kwadratami. 
Hasło: MAMY KOCHAĆ BLIŹNIEGO. 
kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony 72-73. Zapisać w zeszycie: „Chleba 
naszego powszedniego daj nam” z modlitwy „Ojcze nasz”, mówią nam, że prosimy 
Boga o rzeczy niezbędne do życia, tj. jedzenie, picie, ubranie, buty, wiedze, dach nad 
głową…( narysuj 3 z tych rzeczy) 
kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: ZŁO GRZE4CHU.Zapoznać się z tematem 
ze s.84-85. Napisać z różowej tabeli co to jest grzech, narysować podobny rysunek 
jaki jest na s.85. Ważne, aby na kamieniach były napisane 7 grzechów głównych. 
kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: SŁOWO BOŻE PROWADZI NAS PRZEZ 
ŻYCIE. Zapoznać się z tematem ze strony 86-87. Przepisać tekst z tabeli ze s.87., 
narysować książkę i podać jej tytuł PISMO ŚWIĘTE.. 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: KOCHAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA JAK 
SIEBIE. Zapoznać się z tematem ze s.96-97. Przeczytać uważnie wyjaśnienia 
przykazań w tabeli na s. 97. Napisać ze słownika kto to jest BLIŹNI, oraz rozdzialik 
„Dziesięć prostych słów”, ze s. 97. 
kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: SŁOWO BOŻE JEST ŚWIATŁEM. Zapoznać się 
z tematem ze s. 114-115. Przepisać ze słownika znaczenie słowa ŚWIATŁO. Oraz  
rozdzialik „Słowo wypełniło się w Jezusie Chrystusie”, ze s.115. 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘCI W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KAŻDEGO Z 
NAS. Zapoznać się z tematem ze s. 132-133. Przepisać znaczenie wyrazów ze 
słownika , ze s. 133. Dopisać do notatki: Polska ma 30 świętych. Wymienić 5 
Polskich świętych. 
kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIAT ANTYCZNY WOBEC 
CHRZEŚCIJAŃSTWA. Zapoznać się z tematem ze s.90-91. Przepisać z rozdzialiku 
„Rzym - od prześladowań do wolności w wyznawaniu wiary” 14 wersów. 
kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTOŚĆ LUDZKIEGO ŻYCIA. Zapoznać 
się z tematem ze s.90-91.Napisać w zeszycie piąte Przykazanie Boże i wyjaśnić je. 
Pozdrawiam  
Dorota Migała 

 

 


