
Zadania do wykonania na tydzień 15.06 – 19.06. 2020 r. 

  

Kl. O a, O b. – Obejrzyj ilustrację ze s. 75. Zastanów się, dlaczego ludzie 
przedstawieni na pierwszym obrazku zastanawiają się , jakie ubranie założyć, gdzie 
oni mogą się wybierać? Spójrz na drugi obrazek i już na pewno domyślisz się, że 
wybierali się do kościoła. Patrząc  na wszystkie trzy obrazki, powiedz jak nazwałbyś 
ich ubrania ( odświętne). Na stronie 76, na obrazkach otocz kolorową kredką, ubrania 
które założyłbyś do kościoła, dziewczynka swoje, chłopiec swoje. Na stronie 77 
narysuj siebie w odświętnym ubraniu, gotowego do wyjścia do kościoła. 

  

 kl. I b – Zapoznać się z tematem ze strony  112 – 113. Zapisać w zeszycie: ŚWIĘCI  
BYLI  ZWYCZAJNYMI  LUDŹMI  WIERZĄCYMI  W  BOGA  I  UFAJĄCYMI  MU. 
Obejrzyj ilustracje na s. 112 i przeczytaj kogo one przedstawiają. Są to osoby, które 
Papież ogłosił świętymi, za to, że postępowali wyjątkowo dobrze i  zgodnie z nauka 
Pana Jezusa.  Oni na pewno są w niebie. Obrazy świętych wiszą w domach i w 
kościołach. Ludzie modlą się do ludzi świętych, uczą  się o ich życiu, próbują ich 
naśladować. Papieże ogłosili 30 Polaków świętymi. Największy to Jan Paweł II, który 
jako Polak był Papieżem. Jest on patronem naszej szkoły. Pod dzisiejszą lekcja wklej 
obrazek osoby świętej. 

  

  

kl. II b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PAN  JEZUS  JEST  ZAWSZE  BLISKO. 
Zapoznaj się z tematem ze s. 122 – 123. Zastanów się, kto towarzyszy ci w życiu, 
jest blisko ciebie, wspiera cię i pomaga? Na pewno najbliższa rodzina, przyjaciele. 
Chrześcijanin powie także, że Pan Jezus, choć go nie widzi. Jego obecność jest 
symboliczna, gdy się modlimy, uczymy o nim, uczestniczymy we Mszy Świętej, 
chodzimy na lekcję religii, obchodzimy święta…Gdy pamiętamy o nim, to on jest 
blisko nas i wspiera nas. Pod tematem narysuj rysunek, wzorując się na rysunku ze 
s.123, ale przedstaw swoje sytuacje, kiedy Pan Jezus jest blisko ciebie. 

  

kl. III b - Zapisać w zeszycie temat zajęć: PANIE,  NIE  JESTEM GODZIEN,  ABYŚ  
PRZYSZEDŁ  DO MNIE – PRZYJĘCIE KOMUNII.  Zapoznaj się z tematem ze s. 113 
– 115. Zastanów się, co to znaczy zrobić coś godnie, postąpić godnie. Na pewno 
powiesz, że godnie to z szacunkiem, odpowiedzialnie, z powagą, odpowiednio 
przygotowany. Z tekstu, ze s. 114 dowiesz się, że godnie przyjąć Pana Jezusa w 
Komunii Świętej, to być w stanie „łaski uświęcającej” i zachowując „post 
eucharystyczny”. Co oznaczają te zagadnienia napisz w zeszycie i zapamiętaj je, bo 
będziesz  o nich  musiał pamiętać przed przyjęciem Komunii Świętej w ciągu całego 
swojego życia. 



 
kl. IV b – Zapisać temat w zeszycie: MÓJ  ANIOŁ  STRÓŻ.  Zapoznaj się z tematem 
ze s. 132 – 133. Z PŚ dowiadujemy się o istnieniu Aniołów, jako wysłanników Boga 
do ludzi. Wśród nich jest Anioł Stróż, do którego modlitwę uczyliście się już w klasie 
pierwszej. NOTATKA: ze słowniczka przepisz ,kto to jest Anioł stróż i narysuj, jak 
wyobrażasz sobie swojego Anioła Stróża.  

  

kl. V b – Zapisać temat w zeszycie: WIELBIMY  BOGA  MODLITWĄ.  Zapoznać się 
z tematem ze s. 144 – 146. Przypomnij sobie, jakie znasz modlitwy. Zastanów się o 
czym one mówią i do kogo są skierowane, co wyrażają? Na pewno dojdziesz do 
wniosku, że są to skierowane do Boga, w których o coś prosimy Boga, albo Bogu za 
coś dziękujemy, albo go wielbimy. Przypomnij sobie kiedy się modlisz, jak często i 
gdzie? NOTATKA: wypisz kilka znanych ci modlitw. 

 
kl. VI a i b – Zapisać temat w zeszycie: ŚWIĘTY  JAN  PAWEŁ II – APOSTOŁ  
BOŻEJ  MIŁOŚCI.  Zapoznać się z tematem ze s. 158 – 163. Dzisiejszy temat jest o 
najbardziej znanym Polaku, patronie naszej szkoły, jedynym Polaku który został 
Papieżem. W tym roku była 100 rocznica jego urodzin. Ze względu na pandemię nie 
mogliśmy w szkole jej obchodzić, ale na pewno o niej pamiętaliście. Zapoznajcie się 
z tekstem o jego życiu, zapamiętajcie najważniejsze wydarzenia. W zeszycie 
wpiszcie tylko następujące daty dotyczące JP II: urodzin, śmierci, beatyfikacji, 
kanonizacji.  

  

kl. VII b – Zapisać temat w zeszycie: PATRON  MŁODZIEŻY – ŚWIĘTY  
STANISŁAW  KOSTKA.  Zapoznaj się z tematem ze s. 118 – 121. Przypomnij sobie, 
kto to jest patron. Ludzie różnych zawodów, miast, szkoły, państwa wybrały sobie za 
swoich patronów, opiekunów ludzi świętych. Polacy wybrali Stanisława Kostkę za 
patrona dzieci i młodzieży. Przeczytaj informacje z książki o Stanisławie Kostce i 
NAPISZ w czym jesteś podobny do tego świętego.  

  

kl. VIII a – Zapisać temat w zeszycie: BÓG  UCZYNIŁ  NAS  SWOIMI  DZIEĆMI. 
Zapoznać się z tematem ze s. 122 – 123. Przypomnij sobie co to jest sakrament, kto 
je ustanowił i ile, kto może je przyjmować i ile razy? Jakie są skutki przyjęcia 
konkretnego sakramentu? NOTATKA: wypisz sakramenty święte, dopisz ile razy 
można go przyjąć w życiu, podkreśl te, które już przyjąłeś. 

Pozdrawiam Dorota Migała.    
 


