
Zadania do wykonania na tydzień 8.06 – 10.06. 2020 r. 

  

Kl. O a, O b. – Obejrzyj ilustrację ze s. 69. Pomyśl przed jakim budynkiem stoją ludzie. Na pewno 

wiesz, że jest to Kościół, Dom Boży. Czy w naszym mieście jest kościół? Co musi być na budynku, żeby 

był kościołem? Przypomnij sobie, jak  wygląda wnętrze kościoła? Pokoloruj rysunek na stronie 70 

zgodnie z poleceniem. 

  

 kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony  110 – 111. Zapisać w zeszycie:  

SŁUCHAMY  PANA  JEZUSA, KTÓRY  PRZYKAZUJE  NAM  KOCHAĆ  PANA  BOGA  I  BLIŹNICH. Obejrzyj 

ilustracje ze s. 110. Na pewno zauważysz ludzi w różnych strojach i Pana Jezusa mówiącego do nich. 

Oznacza to, że jest to rysunek symboliczny, oznaczający, że Jezus mówi do ludzi wszystkich czasów. 

Naucza, że ludzie mają słuchać jego nauki i przestrzegać przykazań. Jednym z nich jest „Przykazanie 

miłości Boga i bliźniego”. NARYSUJ: rysunek na wzór tego z książki, ze s. 110. 

  

kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA.  Zapoznaj się z tematem ze s. 

120 – 121. Przypomnij sobie jakie święta obchodzą chrześcijanie? Spójrz na obrazek, na s.120. Z jakim 

świętem ci się kojarzy? Tak to święto Bożego Ciała, kiedy to dziękujemy Bogu, że jest z nami pod 

postacią Chleba. Wyrażamy to idąc w procesji ulicami miasta do czterech ołtarzy. NOTATKA: przepisz 

tekst z tabelki ze s. 121 i narysuj jeden element z procesji Bożego Ciała. (np. ołtarz albo dziewczynkę 

sypiącą kwiatki albo pana niosącego chorągiew…) 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PROSIMY  BOGA  O  JEDNOŚĆ  I  POKÓJ.  Zapoznaj się z 

tematem ze s. 110 – 111.  Przypomnij sobie co oznacza wyraz „pokój”. Zauważysz, że ma on kilka 

znaczeń, używanych w życiu codziennym, a także w kościele. Wszystkie znaczenia są bardzo 

pozytywne i skłaniające ludzi do dobra. W kościele czynimy „znak pokoju”, poprzez skinięcie głową 

lub podanie ręki. NOTATKA: przepisz 8 linijek tekstu, ze s.111,  licząc od tabelki w górę. Narysuj „znak 

pokoju” poprzez podanie ręki. 

 

kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: KTO  SPOŻYWA  TEN  CHLEB,  BĘDZIE  ŻYŁ  NA  WIEKI.  Zapoznaj 

się z tematem ze s. 126 – 127. Przeczytaj uważnie fragment z PŚ, mówiący o cudownym rozmnożeniu 

chleba. Cud ten pokazał nie tylko moc PJ jako Boga, ale także miłość do ludzi. Zapowiada Eucharystię, 

stając się dla ludzi  pokarmem duchowym w Komunii Świętej. NOTATKA: przepisz 5 ostatnich linijek 

tekstu ze s. 127, narysuj rysunek do cudownego rozmnożenia chleba. 

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: ZBAWICIEL  JEST  PANEM  ŻYCIA.  Zapoznać się z tematem ze s. 

134 – 136. Przeczytaj uważnie fragmenty z PŚ mówiące o trzech cudach PJ, o wskrzeszeniu trzech 

osób. Pomyśl, co to jest wskrzeszenie? Czym się różni od zmartwychwstania PJ ? NOTATKA: na 

podstawie rozdzialiku „Jezus Chrystus naszą nadzieją na życie wieczne”, napisz w punktach: Co daje 

chrześcijaninowi zmartwychwstanie PJ :  

 

kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: BŁOGOSŁAWIONY  JERZY  POPIEŁUSZKO – OBROŃCA  PRAWDY.  



Zapoznać się z tematem ze s. 154 – 157. Przeczytajcie z uwagą o sytuacji w Polsce po II wojnie 

światowej, o szykanowaniu ludzi wierzących. Wśród Polaków byli tacy, którzy byli wsparciem dla 

innych. Jednym z nich był ksiądz Jerzy Popiełuszko. NOTATKA: na podstawie tekstu w książce, napisz 

notatkę o księdzu Jerzym Popiełuszce. 

  

kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTY  STANISŁAW – PATRON  ŁADU  MORALNEGO.  Zapoznaj 

się z tematem ze s. 114 – 115. Zastanów się co to jest „ład”, a co to jest „ład moralny”? W 

zrozumieniu tych wyrażeń pomoże ci rozdzialik „W obronie wartości” ze s.115. W obronie ładu 

moralnego, w XI wieku w Polsce stanął biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, za co stracił 

życie. NOTATKA: na podstawie tekstu z książki, napisz notatkę o św. Stanisławie ze Szczepanowa. 

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: TYDZIEŃ  MODLITW  O  JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN. Zapoznać się z 

tematem ze s. 120 – 121. Przypomnij sobie, na jakie odłamy jest podzielone chrześcijaństwo, jakie 

były tego powody, kiedy to nastąpiło? Na pewno przypomną ci się także tzw. wojny religijne. 

Rozwiązaniem na podziały wśród chrześcijan jest ruch zwany „ekumenizmem”. Jest to ruch na rzecz 

jedności chrześcijan.  NOTATKA: na podstawie tekstu z książki, napisz w punktach „Historię ruchu 

ekumenicznego”: 

Pozdrawiam Dorota Migała.                                                   

 


