
klasa Ia - materiały będą przesłane uczniom drogą mailową zgodnie z planem lekcji 

oraz umieszczone na platformie Microsoft TEAMS. 

środa 20.05. – Pan Jezus czeka na nas. 

Modlitwa rozpoczynająca; 

 
1. Czekamy na różne radosne wydarzenia, na czas wolny, na spotkania. 

Jest jednak wydarzenie, którego nie ma w kalendarzu. To pierwsza spowiedź i 
Komunia Święta. Pan Jezus już czeka na ten moment – On bardzo chce spotkać 
się z dziećmi. Rozpoczynamy czas przygotowania i oczekiwania na to ważne 
wydarzenie.  

2. Odpowiadamy na pytanie:  
• Jak przygotować się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej? 

3. Wspólnie zastanawiamy się:  
• Dlaczego przygotowanie do sakramentów jest takie ważne?  

Pomocne mogą być ilustracje w podręczniku strona 98, wskazujące na 
wiele aspektów tego przygotowania.  

4. Odczytanie i omówienie wersetu z Ewangelii wg św. Łukasza 2, 52 
 
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

  
Rozpoczyna się przygotowanie do sakramentu pokuty i Komunii Świętej. 

Będzie to jedno  z ważniejszych wydarzeń w naszym życiu. W tym 
przygotowaniu najważniejsze jest, byśmy nie zapomnieli, że w sakramentach 
spotykamy Pana Jezusa. Chcemy przygotować się poprzez: 

• modlitwę, 
•  lekcje religii, 
•  uważne uczestniczenie we Mszy Świętej.  

 
Oprócz przygotowań duchowych czeka nas też wiele przygotowań 

materialnych (strój, uroczyste przyjęcie itp.). Chcemy pomóc naszym rodzicom 
w tych przygotowaniach. 

 
Modlitwa kończąca; 

 
 

czwartek 21.05. – Z Maryją idziemy do Jezusa. 

1 klasa Z Maryją idziemy do Jezusa. 

 

Opowiadanie „Przydrożna kapliczka”:  
Była tam chyba od zawsze. Stała na skraju wsi, nieopodal szkoły. Taka 

zwykła, drewniana kapliczka. Najbliżej do niej miała stara Józefowa i dlatego 
mówiono, że to jej kapliczka. A ona dbała o nią, że aż miło. Sadziła wokół niej 
kwiaty, wyrywała chwasty, a jak przychodził maj, to ludzie nadziwić się nie 



mogli, że tak pięknie w kapliczce i kolorowo. To dlatego, że stara Józefowa 
jeszcze w zimie, kiedy w polu nie było pracy, robiła kwiaty z bibuły, a potem 
nimi ją przystrajała. Jak stara Józefowa zaczęła chorować, wyjechała do córki, i 
już tak na dobre nigdy na wieś nie wróciła. Owszem, przyjeżdżała wiosną, jak 
robiło się ciepło i pierwsze porządki zaczynała od kapliczki. Przecierała miękką 
szmatką figurkę Matki Bożej, zbierała pajęczyny i wygrabiała ze sporej już 
trawy suche liście, a w maju jak zwykle pojawiały się wokół figurki bibułkowe 
kwiaty. Aż któregoś roku stara Józefowa nie przyjechała. Chore nogi nie dały jej 
wstać łóżka. W następnym roku robiła już swoje kwiaty w niebie. Kapliczka 
stała się jakby niczyja i nikt, tak jak ona, o nią już nie dbał. Owszem, ktoś 
wygrabił liście, ktoś postawił kwiaty, ale to nie było to, co dawniej. Tej wiosny, 
kiedy uczniowie porządkowali szkolny ogródek i boisko, dziewczynki z szóstej 
klasy zapytały, czy mogą posprzątać wokół kapliczki. Pani się zgodziła. Potem 
przyjrzała się kapliczce i powiedziała, że trzeba ją trochę wyremontować, bo tu 
ówdzie deski spróchniały. Dzieci o wszystkim powiedziały rodzicom, a ci 
wspólnymi siłami wyremontowali kapliczkę, tak że wyglądała jak nowa. Od 
kilku lat nikt przy niej nie śpiewał litanii do Matki Bożej, bo ksiądz odprawiał 
nabożeństwa majowe w kościele, do którego było bardzo blisko. Ale kobiety 
ustaliły, żeby chociaż raz w tygodniu litanię przy kapliczce zaśpiewać, niech 
dzieci zobaczą, jak to kiedyś ludzie się modlili. Na pierwszym śpiewaniu byli 
chyba wszyscy, a jak skończyli śpiewać, to sołtys, choć chłop, łzę ukradkiem 
wytarł i powiedział: - Cieszyłaby się stara Józefowa, jakby zobaczyła jak tu 
pięknie. Podziękujmy teraz Matce Bożej za to, że mamy we wsi takie dobre 
dzieci, bo gdyby nie one, w wszyscy byśmy się na siebie oglądali, a za remont 
kapliczki nikt by się nie zabrał. 
 
Nauka piosenki „Chwalcie łąki umajone”.  
 

1. Chwalcie łąki umajone,  
Góry, doliny zielone, 
Chwalcie cieniste gaiki, 
Źródła i kręte strumyki! 

2. Co igra z morza falami, 
W powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata, 
Jej dłoń nasza wieniec splata. 

3. Ona dzieł Boskich korona, 
Nad Anioły wywyższona; 
Choć jest Panią nieba, ziemi, 
Nie gardzi dary naszymi. 

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, 
Ptaszęta słodkim kwileniem,  
I co czuje, i co żyje, 



Niech z nami sławi Maryję! 
 

Jeśli dzieci mają w domu drukarkę, to bardzo proszę o wydrukowanie 
poniższego obrazka i pokolorowanie. 

 
 



 
 

Ania J-H 

 


