
Kl. O a, O b. – Obejrzyj ilustrację ze s. 60-61.Pomyśl , co robią dzieci przedstawione 
na ilustracjach. Na pewno zauważysz, że jeden obrazek nie pasuje do pozostałych. 
Ale też ludzie to robią, ale w innym celu. Obrazki mówią o tym, ze ludzie modlą się 
do Boga w różny sposób – odmawiając modlitwy, własnymi słowami, czytając Pismo 
Święte, śpiewając pieśni religijne. Na stronie 62 narysuj siebie podczas modlitwy. 
 
 

kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony 100 -101.Proszę przeczytać tekst z PŚ.  

Zesłanie Ducha Świętego 

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też 
jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. 4 i 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 
jak im Duch pozwalał mówić. 
5 Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 
6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
[tamci] przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 
nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z 
nas słyszy swój własny język ojczysty? – 9 Partowie i Medowie, i Elamici, i 
mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: 
«Co to ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» – 
drwili inni. (Dz 2, 1-13) 

 Zapisać w zeszycie ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO  NA  APOSTOŁÓW.  NAM 
TAKŻE POMAGA  DUCH  ŚWIĘTY  ABYŚMY  BYLI  DOBRZY  I  PAMIĘTALI  O  
OBECNOŚCI   BOGA.  

NARYSUJ  kilku Apostołów, a nad ich głowami płomyki ognia. 

 
kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. Zapoznaj 
się z tematem ze s. 116-117. Przypomnij sobie, kto to jest Duch Święty i kiedy go 
wspominamy. Czy pamiętasz, kiedy poznali go Apostołowie i czym ich obdarzył? Po 
przeczytaniu tekstu utrwalisz to sobie.  

NOTATKA – ze s.116 przepisz sześć linijek tekstu od dołu, narysuj gołębicę, symbol 
Ducha Świętego. (s.117) 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PRZEISTOCZENIE -  WIELKA 
TAJEMNICA  WIARY. Zapoznaj się z tematem ze s. 102 103. Zastanów się, co robi 
ksiądz na Mszy Świętej? Które czynności czynił Pan Jezus, a ksiądz je powtarza na 



każdej Mszy. To właśnie jest najważniejsza część Mszy Świętej i największy cud, 
którego jesteśmy świadkami zwany PRZEISTOCZENIEM – zamiana Chleba w Ciało 
Pana Jezusa i zamiana Wina w Krew Pana Jezusa. 

NOTATKA: ze s.102 przepisz sześć linijek tekstu, od samego dołu. Narysuj kielich i 
Hostię. 

 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: BOŻA  OPATRZNOŚĆ  CZUWA  NAD  NAMI. 
Zapoznaj się z tematem ze s. 114-115. Zastanów się, kto czuwa nad twoim 
bezpieczeństwem, kto dba o twoje potrzeby, kto martwi się o ciebie, kto cię wspiera? 
Na pewno powiesz, że najbliżsi i to jest prawda. Ale chrześcijanin wierzy, że czuwa 
nad nim także Bóg. Jest to OPATRZNOŚĆ BOŻA.  

NOTATKA: przepisz ze słowniczka „Opatrzność Boża” oraz rozdzialik „Jak 
współpracować z Opatrznościom Bożą”. 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: CHRYSTUS  ZASPOKAJA  LUDZKI  GŁÓD.   
Zapoznać się z tematem ze s. 130-131. Z uwagą przeczytaj fragment PŚ, ze s. 130, 
oraz znaczenie wyrazów ze słownika s.131. 

NOTATKA: odpowiedz na pytania. 

1.Co to jest głód?  

2. Czego możemy być głodni? 

3. Na czym polegało cudowne rozmnożenia chleba? 

4. Czego był zapowiedzią ten cud? 

5. Co to jest Komunia Święta?  

6. Kto może ją przyjmować? 

 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO. Przeczytaj 
zamieszczony fragment PŚ: 

Zesłanie Ducha Świętego 

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też 
jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. 4 i 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 
jak im Duch pozwalał mówić. 
5 Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 
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6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
[tamci] przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 
nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z 
nas słyszy swój własny język ojczysty? – 9 Partowie i Medowie, i Elamici, i 
mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: 
«Co to ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» – 
drwili inni. (Dz 2, 1-13) 

NOTATKA: odpowiedz na pytania. 
1.    Kto to jest Duch Święty? 

2.    Na kogo został zesłany, przez kogo, kiedy? 

3.    Jakimi darami (charyzmatami) obdarzył Apostołów? 

4.    Jakimi darami obdarzył ciebie? 

5.    Wymień kilka osób, które są obdarzone szczególnymi zdolnościami i napisz jakimi? 

kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: APOSTOŁ  PRAWDY – ŚWIĘTY  TOMASZ  Z  
AKWINU.  Zapoznaj się z tematem ze s.108-109. Zastanów się jakim człowiekiem był 
św. Tomasz z Akwinu? Czym zajmował się w życiu? Co otaczał największą czcią?  

NOTATKA: napisz co to jest „Teologia”, oraz przepisz rozdzialik „Ja i moje codzienne 
obowiązki”. s 109 

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: ŻYCIE  JEST  NIEPOWTARZALNYM  
DAREM. Zapoznać się z tematem ze s. 106-109. Zastanów się, co to znaczy żyć? 
Czy życie to same przyjemności, czy też  obowiązki, trudności? Po co żyją ludzie na 
ziemi? Czy zawsze dobrze wybierają i dobrze robią?  

NOTATKA: napisz w kilku zdaniach, jak być sobą i czym się kierować w życiu? 

Pozdrawiam Dorota Migała. 


