
Kl. O a, O b. – Obejrzyj ilustrację ze s. 57, 58, 59. Ilustracja ze s. 57 – powiedz, 
gdzie są dzieci i co robią? Ilustracje ze s 58 i 59 – powiedz, co robią dzieci i jakie 
gesty wykonują ludzkie ręce? Zaznacz krzyżykami te obrazki, na których 
przedstawione są dzieci zwracające się do Boga. Pomyśl, czy te dzieci modlą się? 
 
 

kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony 82 – 83. Zapisać w zeszycie 
PRZEPRASZAM  TO  SŁOWO, KTÓRE  TOWARZYSZY  NAM  PRZEZ  CAŁE 
ŻYCIE. MÓWIMY JE  DO  DRUGIEGO  CZŁOWIEKA,  GDY ZROBIMY  COŚ  
ZŁEGO  I  PROSIMY  GO  O  PRZEBACZENIE.  

Przypomnij sobie, kiedy i do kogo ostatnio mówiłeś przepraszam? Czy jesteś w 
stanie przypomnieć sobie ile razy już w swoim życiu przepraszałeś? Pan Jezus w 
swoim nauczaniu nie mówi ile razy mamy przepraszać, ale mówi, że tyle razy ile jest 
to konieczne. NARYSUJ – Pana Jezusa nauczającego.( s. 82) 

 
kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PAN  JEZUS  MÓWI  NAM  O  CHLEBIE. 
Zapoznaj się z tematem ze s. 98 – 99. Pomyśl, co to jest chleb? Jaką potrzebę 
człowieka zaspokaja? Z czego powstaje i jak jest robiony? Obejrzyj ilustracje na s. 99 
i powiedz, która sytuacja nie powinna się zdarzać? Z fragmenty PŚ (s. 98) 
dowiedziałeś się o rozmnożeniu chleba przez PJ, pomyśl dlaczego to zrobił? 

NOTAKA : przepisz tabelkę ze s.99 i narysuj kłosy zboża i obok bochenek chleba. 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PRZYGOTOWANIE  DARÓW. Zapoznaj 
się z tematem ze s. 98 – 99. Dzisiejsza lekcja poświęcona jest omówieniu jednego 
punktu Liturgii Eucharystycznej (przygotowaniem darów ), która stanowi III cześć 
Mszy Świętej.  Do sprawowania Mszy Świętej potrzebny jest chleb, wino, woda, które 
mają symboliczne znaczenie, które ksiądz odpowiednio przygotowuje.  

NOTATKA: przepisać tabelkę ze s. 99 i narysować chleb(w okrągłym opłatku), wino i 
wodę( w dzbanuszkach), tak jak to jest na Mszy. 

 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: WĘDRUJEMY  PRZEZ  ŻYCIE. Zapoznaj się z 
tematem ze s. 112 – 113. Pomyśl, co robisz w życiu i po co? Co chcesz osiągnąć i 
dokąd dojść? Skąd i od kogo czerpiesz wskazówki, jak postępować? PŚ mówi, że PJ 
i jego nauka jest jedyną wskazówką prowadzącą chrześcijanina przez życie do Boga. 

NOTATKA: Z rozdzialiku „Jedyny Pośrednik” wypisz co to znaczy, że PJ jest Drogą, 
Prawdą, Życiem. Narysuj PJ z drogowskazem. (s. 113) 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: SAKRAMENTY  JEZUSA  DLA  LUDZI  
CIERPIĄCYCH. Zapoznać się z tematem ze s. 127(na dole) – 129. Pomyśl z jakich 



powodów ludzie mogą cierpieć? Do kogo i po co  wtedy się zwracają? PJ aby pomóc 
ludziom cierpiącym ustanowił dwa sakramenty – POKUTY I NAMASZCZENIA 
CHORYCH.  

NOTATKA: przepisz tekst ze słowniczka (s.129). 

 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: POZNAŃSKA  PIĄTKA – PIĘKNO  
PRZYJAŹNI  I  HEROIZM  CZYNÓW.  Zapoznaj się z tematem ze s. 146 – 149.  

Przypomnij sobie, czym była II wojna światowa, jak zachowywali się Niemcy na 
terenie Polski? Co groziło Polakom za walkę z okupantem? 

NOTATKA: ze s. 147 wypisz informacje o pięciu odważnych młodych ludziach. 

 
kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: BOGATE  UBÓSTWO.  Zapoznaj się z 
tematem ze s.102 – 103. Przypomnij sobie jakie znasz zakony i od czego pochodzi 
ich nazwa. Jednym z zakonów jest Zakon Franciszkanów, którego założycielem jest 
św. Franciszek. NOTATKA: napisz krótką notatkę o św. Franciszku i na czym 
polegała „Reguła Franciszkańska”. 

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: CZYSTOŚĆ  SERCA. Zapoznać się z tematem 
ze s. 104 – 105. Zastanów się co to jest szczęście? Kto nam może je dać, czy 
możemy je osiągnąć sami? Czy przestrzeganie przykazań pomoże nam osiągnąć 
szczęście? NOTATKA: przepisz ze s. 105, co to jest „czystość intencji”, „czystość 
spojrzenia”.  
 


