
Zadania do wykonania na tydzień 11 – 18. 05.2020 r. 

  

Kl. O a, O b. – Obejrzyj ilustrację ze s. 54, zastanów się, czy ty także  wykonujesz 
takie gesty i kiedy? Co one oznaczają? Czy ludzie starsi od ciebie wykonują inne 
gesty i czy one zawsze są kulturalne i nie obrażają innych? Zapytaj o to rodziców. Na 
s.55 przyklej odpowiednie naklejki, właściwe do słowa. 
 
 

kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony 76 – 77. Zapisać w zeszycie PAN  BÓG  I 
JEGO  NAUKA  POMOGĄ  MI  WYBRAĆ    DOBRO  A  NIE  ZŁO. RODZICE  I 
NAUCZYCIELE  POMOGĄ  MI  ZROZUMIEĆ JEGO NAUKĘ. O to prosimy Boga 
odmawiając modlitwę „Ojcze nasz”. Narysuj swoich rodziców, którzy są  twoimi 
pierwszymi nauczycielami. 

 
kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: UCZYMY  SIĘ  PRACOWAĆ  NAD  SOBĄ.  
Zapoznaj się z tematem ze s. 90 – 91. Przypomnij sobie co to jest sumienie i w czym 
ono nam pomaga? Jeśli już potrafisz odróżnić dobre swoje czyny od złych, to już 
zacząłeś rachunek sumienia.  

 NOTATKA: Rachunek sumienia to zastanowienie się nad swoim postępowaniem i 
rozróżnienie dobrych czynów od złych. Najlepiej robić go codziennie, bo to pomaga  
przygotować się do sakramenty Pokuty, oraz w pracy nad sobą i lepszym 
postępowaniu w przyszłości. 

 NARYSUJ siebie, a w chmurce wypisz kilka dobrych rzeczy, które zrobiłeś w ciągu 
ostatniego tygodnia. 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: ODPOWIADAMY  BOGU  NA  JEGO  
SŁOWA. Zapoznaj się z tematem ze s.94 - 95. W I części Mszy Św. wysłuchaliśmy 
czytań z Pisma Świętego. II część Liturgii Słowa to Homilia (ksiądz tłumaczy 
fragmenty PŚ ), wyznanie wiary, modlitwa powszechna, w której wszyscy zebrani 
ludzie o coś proszą Boga lub mu za coś dziękują. 

 NOTATKA: dokończ modlitwę. 

MODLITWA  POWSZECHNA 

Prosimy Boga: 
1.    O pokój na ziemi. 
2.    O 

3.    O 

4.    O 

Dziękujemy Bogu: 



     1.Za zdrowie.  

     2. Za 

     3. Za 

     4. Za 

     5. Za 

Odpowiadamy: CIEBIE  PROSIMY , WYSŁUCHAJ NAS  PANIE. 

 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: BO  CHRZEŚCIJANIN  TO  WŁAŚNIE  JA. 
Zapoznaj się z tematem ze s. 106 – 107. Zastanów się, co robisz w życiu, z kim się 
przyjaźnisz, gdzie chodzisz i po co, gdzie zdobywasz wiedzę potrzebną ci do życia?  
NOTATKA odpowiedz na pytania: 

1.    Kim jesteś? 

2.    Co potrafisz zrobić? 

3.    Co posiadasz? 

4.    Jakie masz plany w życiu? 

5.    Co to znaczy być chrześcijaninem? 

6.    Co od ciebie wymaga Pan Jezus? 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: JEZUS  WOBEC  CIERPIĄCYCH. Zapoznać się 
z tematem ze s. 126 – 127. Ze szczególną uwagą przeczytaj fragmenty z PŚ (na 
żółtym tle). Zwróć uwagę na to, że Pan Jezus pomagał ludziom potrzebującym, 
cierpiącym, chorym. 

 NOTATKA: 

CUD to: 

1.wydarzenie przykuwające uwagę; 

2.niespodziewane; 

3.pozytywne w skutkach; 

4.trudne do wyjaśnienia rozumowo; 

5.uznane za znak działania Boga; 

6.znak a nie widowisko. 

Wypisz co najmniej 5 cudów Pana Jezusa uczynionych w stosunku do 
chorych:……………….. 



 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTA  JADWIGA  ŚLĄSKA  -  WZÓR 
TROSKI  O LUDZI  POTRZEBUJĄCYCH.  Zapoznaj się z tematem ze s. 142 – 145. 
Zastanów się kto to jest człowiek potrzebujący, czego może potrzebować ? Czy 
dzisiaj są też ludzie potrzebujący, kto im może pomóc? Na czyją pomoc mogli liczyć 
ludzie w XII wieku? 

 NOTATKA: napisz w punktach informacje o księżnej Jadwidze Śląskiej ( na 
podstawie książki ). 

 
kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: O  PRACY  I  MODLITWIE.  Zapoznaj się z 
tematem ze s.98 – 101. Przypomnij sobie co to jest zakon, kto może do niego 
należeć, czego powinien przestrzegać, jakie znasz zakony? Po przeczytaniu tekstu z 
książki napisz NOTATKĘ: 

1.Kim był św. Benedykt? 

2.Na czym polegała „Reguła benedyktyńska”.  

3.Czego symbolem w tej regule jest krzyż, pług, księga? 

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: ŻYĆ  W  PRAWDZIE.   Zapoznać się z 
tematem ze s. 100 – 103. Zastanów się co to jest prawda i jak jest przekazywana? W 
książce przeczytasz co to była prawda dla ludzi ST, a co dla ludzi opisanych w NT?  
Porównaj, jak zmieniało się pojęcie prawdy? NOTATKA: napisz ósme przykazania 
Boże i wypisz z książki wykroczenia przeciw niemu.   

Pozdrawiam  
Dorota Migała.                                                   
 


