
Zadania do wykonania na tydzień 4 - 10. 05.2020 r. 

  

Kl. O a, O b. – Obejrzeć ilustracje ze s. 50, pomyśleć o czym informują nas te 
ilustracje, czy jest to postępowanie dobre czy złe. Jak nazywamy człowieka 
pilnującego owiec. Pismo Święte nazywa dobrym pasterzem Pana Jezusa, ponieważ 
troszczy się o ludzi, uczy ich, daje dobre wskazówki. Pokoloruj obrazek ze s. 51. 
 
 

kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony 74 – 75. Zapisać w zeszycie PAN BÓG 
PRZEBACZY NAM NASZE GRZECHY, JEŚLI GO O TO PO PROSIMY I BĘDZIEMY 
MU UFAĆ. Zastanowić się, czy zawsze postępuję dobrze, nie krzywdzę innych, czy 
ich nie zasmucam, czy swoim postępowaniem nie obrażam Pana Boga. Jeśli zdarzy 
ci się złe postępowanie to napraw go – przeproś Boga i człowieka, nie obrażaj się, 
nie oskarżaj innych o swoje złe postępowanie. Ufaj Bogu. Przypomnij sobie „Akt 
nadziei”. Narysuj siebie a w chmurce napisz „przepraszam”. 

 
kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: BÓG NAM PRZEBACZA. Zapoznaj się z 
tematem ze s. 86 87. Przypomnij sobie co to jest grzech. O grzechu jako złym 
postępowaniu mówią ludzie wierzący w Boga i to oni wierzą, że tylko Bóg może im je 
przebaczyć. Ale o przebaczenie muszą Boga poprosić. Czynią to w sakramencie  
Pokuty, przystępując do spowiedzi i wymieniając swoje grzechy. Wtedy kapłan w 
imieniu Pana Jezusa udziela im rozgrzeszenia. NOTATKA: przepisz z tabelki ze s.87 
i narysuj konfesjonał. 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PODCZAS LITURGII  SŁOWA 
WSŁUCHUJEMY SIĘ W SŁOWO BOŻE. Zapoznaj się z tematem ze s.90 -93. 
Przypomnij sobie temat na którym była mowa o początku Mszy Świętej. Później 
następuje I część Liturgii Słowa, podczas której są czytane fragmenty z Pisma 
Świętego. Przypomnij sobie, kto czyta podczas Mszy Świętej, a jakie gesty czynią 
ludzie. NOTATKA: I część Liturgii Słowa: 

-Pierwsze czytanie; 

- Śpiew psalmu; 

- Drugie czytanie; 

- Śpiew Alleluja; 

- Czytanie z Ewangelii. 

Narysuj ambonkę ( s. 93 ) przy której ksiądz czyta. 

Przesyłam formułę pierwszej spowiedzi. 



PIERWSZA SPOWIEDŹ 

DZIECKO: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. (przeżegnaj się) W imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Ksiądz 

DZIECKO: Jestem uczniem klasy drugiej. Do spowiedzi przystępuję pierwszy raz. 

obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:… (wyznajesz grzechy) 

Więcej grzechów już nie pamiętam, serdecznie za nie żałuję, obiecuję poprawę i 
proszę Cię ojcze o rozgrzeszenie. 

Ksiądz (powie naukę, zada pokutę i powie: I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego) 

DZIECKO:(trzy razy bijesz się w piersi)  Amen 

Ksiądz: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. 

DZIECKO: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 

Ksiądz: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju. 

DZIECKO: Bóg zapłać. (odchodzi, całuje stułę) 

 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: UCZYNKI MIŁOSIERDZIA. Zapoznaj się z 
tematem ze s. 104 – 105. Przeczytaj uważnie fragmenty z PŚ (na żółtym tle ). 
Zastanów się nad postępowaniem dwóch pierwszych osób, które minęły pobitego 
człowieka. Jak zachował się trzeci człowiek, który też koło niego przechodził? Kto 
zachował się dobrze i właściwie? Co mu okazał? NOTATKA: Przepisz rozdzialik 
„Nasza postawa wobec potrzebujących”. 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTY  TOMASZ MORUS – WZÓR  POKORY 
I  WIERNOŚCI  WYZNAWANYM  ZASADOM  MORALNYM. Zapoznać się z 
tematem ze s. 120- 121. Na podstawie tekstu z książki napisać notatkę o jego życiu i 
działalności.  

 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTY  STANISŁAW  ZE SZCZEPANOWA 
– PATRON  NARODU  POLSKIEGO.  Zapoznać się z tematem ze s. 138 -141. 
Przypomnieć sobie kto to jest patron, kogo wybiera się za patrona, czy w Sulejowie 
mamy także swoich patronów, kim oni są dla nas ?   Napisać w punktach notatkę o 
życiu i działalności św. Stanisława ze Szczepanowa. 



 
kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: TRAGICZNE  ROZDARCIE. Zapoznać się z 
tematem ze s.96 -97. Zastanów się, czy chrześcijaństwo jest religią jednolitą, kiedy 
doszło do pierwszego rozłamu i na jakie odłamy ? NOTATKA: na podstawie tekstu z 
książki napisz: 

- Co wydarzyło się w 1054 r. ? 

- Charakterystykę Prawosławia.  

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: CZŁOWIEK  SAM  SIEBIE  CZYNI  
NIEWOLNIKIEM.   Zapoznać się z tematem ze s. 96 – 99. Przypomnieć sobie, kim 
byli niewolnicy w przeszłości, jak się nimi stawali, jak wyglądało ich życie ? Czy 
niewolnictwo istnieje w czasach dzisiejszych, czy przypomina tamto z historii?  

NOTATKA: przepisz rozdzialik „Współczesny niewolnik”.  
 
 

Pozdrawiam  
Dorota Migała 
 


