
Zadania do wykonania na tydzień 2.06 - 5. 06. 2020 r. 

  

Kl. O a, O b. – Obejrzyj ilustrację ze s. 63. Zastanów się, kogo ona przedstawia? Na 
jakiej lekcji jest mowa o Aniołach? Oczywiście na lekcji religii. Mówiliśmy o Aniele, 
który przybył do Maryi, o Aniołach którzy oznajmili pasterzom o narodzinach Jezusa. 
Bohater dzisiejszej lekcji jest Anioł Stróż, który czuwa nad każdym chrześcijaninem, 
choć go nikt nie słyszy ani nie widzi. Na początku roku uczyliśmy się modlitwy do 
Anioła Stróża. Wytnij Aniołka z katechizmu, złóż go i postaw go sobie np. przy łóżku. 

  

 kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony  102 – 103. Zapisać w zeszycie: BOŻE  
CIAŁO TO  ŚWIĘTO  W  KTÓRYM  DZIĘKUJEMY  PANU  JEZUSOWI,  ŻE  JEST  Z  
NAMI POD  POSTACIĄ  CHLEBA. 

Pan Jezus jest z nami w każdej chwili życia, ale nie jak z Apostołami, tylko w 
symboliczny sposób: na lekcji religii, gdy czytamy Pismo Święte, podczas Mszy 
Świętej, pod postacią Chleba i Wina…Dlatego podczas procesji Bożego Ciała ulicami 
naszego miasta, dziękujemy Jezusowi, że jest z nami pod postacią Chleba.  

Pokoloruj obrazek. (załącznik) 

 
kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: CO  DOKONUJE  SIĘ  PODCZAS  
SPRAWOWANIA  MSZY  ŚWIĘTEJ.  Zapoznaj się z tematem ze s. 102 – 103. 
Przypomnij sobie, co ludzie i ksiądz robią podczas każdej Mszy Świętej?  Pomogą ci 
w tym obrazki na s. 103. Która z tych czynności jest najważniejsza? Na pewno 
powiecie, że jest to, co ksiądz robi z chlebem i winem, tak jak to zrobił Pan Jezus na 
Ostatniej Wieczerzy. Jest to PRZEISTOCZENIE.  

NOTATKA: Na każdej Mszy Świętej dokonuje  się cud Przeistoczenia. Polega on na 
tym, że Chleb zamienia się w Ciało Pana Jezusa, a Wino zamienia się w Krew Pana 
Jezusa. Dlatego Msza Święta jest wyjątkowym spotkaniem z Panem Jezusem. 

NARYSUJ: kielich i Hostię. 

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: MODLIMY  SIĘ  TAK , JAK  NAUCZYŁ 
NAS  JEZUS  CHRYSTUS.    Zapoznaj się z tematem ze s. 108 – 109. Przypomnij 
sobie jakie znasz modlitwy, jaką podał Pan Jezus. Jest to modlitwa „Ojcze nasz”. 
Gdy zastanowisz się nad jej treścią, to zauważysz, że składa się ona z kilku wezwań 
dla chrześcijan. 

NOTATKA: ze s. 109 przepisz Słowa Modlitwy Pańskiej uświadamiają nam, że 
mamy: 

- 



 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: JAK  ZIARNKO  GORCZYCY. Zapoznaj się z 
tematem ze s 118 – 119. PJ nauczając ludzi ,czerpał przykłady z otaczającej 
przyrody, czy z ich życia. Mówiąc o Królestwie Bożym, które zapoczątkował wśród 
ludzi, porównał je do ziarnka gorczycy z którego wyrasta duża roślina. 

NOTATKA: Królestwo Boże: 

- założył je PJ, 

-królem jest PJ, 

-nie ma granic, 

-nie ma tam wojska, 

-prawem są przykazania,  

-należą do niego chrześcijanie, 

-rozwija się i trwa dzięki ludziom wierzącym w PJ… 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: POŚRÓD  ŻYCIOWYCH  BURZ.   Zapoznać się 
z tematem ze s. 132 – 133. Z uwagą przeczytajcie fragment z PŚ o uciszeniu burzy 
na jeziorze przez PJ. Ukazał nie tylko, że jest Bogiem, ale że wprowadza ład i 
porządek. Ludzi dzisiaj także spotykają różne życiowe „burze”. Aby je przetrwać i 
przezwyciężyć potrzebna jest wiara w Boga. 

NOTATKA: z rozdzialiku „By nie być człowiekiem małej wiary”, ze s. 133, napisz co to 
jest wiara i jak ją pomnażamy. 

 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTY  MAKSYMILIAN  -  POTĘŻNE  
DZIEŁA  NA  BOŻĄ  CHWAŁĘ. Zapoznać się z tematem ze s. 150 – 153. Na pewno 
każdy z was słyszał o ojcu Maksymilianie Kolbe, widział ilustracje więźnia obozu 
koncentracyjnego w pasiakach, o numerze 16670. Z tekstu możecie dowiedzieć się 
kim był, jaki był, co założył w Polsce i dalekiej Japonii, jak umarł, kiedy został 
ogłoszony świętym ? 

NOTATKA: w punktach napisz notatkę o ojcu Maksymilianie Kolbe. 

  

kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: CHRZEST  NASZEJ  OJCZYZNY. Zapoznaj się 
z tematem ze s. 110  - 113. Przypomnij sobie, co to jest chrzest, jakie są jego skutki i 
co zmienia w życiu człowieka? Następnie przypomnij sobie od kiedy Polska jest 
krajem chrześcijańskim i komu to zawdzięczamy? 



NOTATKA: na podstawie rozdzialiku „Przemiany”, ze s. 112, napisz w punktach, 
jakie były skutki  Chrztu Polski? 

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: KRZYŻ,  PRZEZ  KTÓRY  ŚWIAT  UZYSKAŁ  
ZBAWIENIE. Zapoznać się z tematem ze s. 112 – 115.Przypomnij sobie czym był 
krzyż w Cesarstwie Rzymskim, czym się stał dla chrześcijan, po śmierci na nim PJ. 
Przeczytaj uważnie o znalezieniu krzyża na którym umarł PJ i o kulcie krzyża, jakim 
obdarzają go chrześcijanie.  

NOTATKA: napisz w punktach, na podstawie rozdzialiku „Kult krzyża”: Istota wiary 
chrześcijańskiej wyrażona w krzyżu. 
Pozdrawiam Dorota Migała.       
 


