
 

Środa 15.04. 
 
klasa 2a)  
temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym 

Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
 
klasa 1a) 
temat: Wielki Tydzień, Wielkie Dni – Triduum Paschalne. 
Temat: Wielki Tydzień – Wielkie Dni. Triduum Paschalne 

  

 



 

 
Drodzy Rodzice, odczytajcie poniżej zamieszczony tekst. Dzieciaczki, 
ponumerujcie zamieszczone powyżej obrazki, według kolejności zdarzeń, na 
podstawie tego tekstu poniżej. 
Kontynuujemy nasze rozważania na temat Wielkiego Tygodnia: 

W poniedziałek, wtorek i środę Pan Jezus nauczał tłumy ludzi 
przebywających w tych dniach w Jerozolimie. Co czynił Pan Jezus w pozostałe 
dni Wielkiego Tygodnia? 
Jest czwartkowy wieczór. Widzimy duży pokój. Na środku stoi zastawiony 
stół. Znajdują się na nim: upieczony baranek, warzywa, chleb, dzban z winem. 
Przy stole siedzi Pan Jezus, a po Jego bokach apostołowie. Jest ich dwunastu. 
Wszyscy jedzą.  



Pan Jezus wstaje, bierze do ręki chleb, modli się, łamie chleb i podaje 
uczniom. Mówi przy tym: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was 
będzie wydane”. 

A teraz bierze do ręki kielich z winem i mówi do apostołów: „Bierzcie i 
pijcie, to jest kielich Krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów”. Mówi jeszcze, że to jest Jego ostatnia wieczerza, czyli 
kolacja, którą z nimi spożywa. Kolacja dobiega końca. wszyscy jeszcze się 
modlą i wychodzą. Idą do ogrodu oliwnego. Dokonana przez Pana Jezusa 
przemiana to wielki cud. Ten cud jest wielką tajemnicą naszej wiary.  

Tu należy jeszcze rozróżnić, który obrazek będzie pierwszy „ostatnia 
wieczerza”, czy „umywanie nóg apostołom”. Pomocą niech będą słowa 
Ewangelii poniżej zapisane: 
         „wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 

Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać 

prześcieradłem, którym był przepasany (…) 

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole (…) 

         z Ewangelii wg św. Jana 

13,4-5.12. 

 

 Następnie, Pan Jezus, idzie kamienistą drogą prowadzącą na wzgórze 
nazywane Golgotą lub Kalwarią. Jest bardzo gorąco. Wokół wielu ludzi. Idą też 
żołnierze, którzy poganiają człowieka niosącego krzyż. Ten człowiek jest 
poraniony, krew i pot spływają Mu po twarzy. To Jezus! Ci sami ludzie, którzy 
tak uroczyście witali Go w niedzielę, teraz, w piątek, chcą Jego śmierci. Nie 
podoba im się Prawda, którą głosi... Jesteśmy już na miejscu. Ludzie przybijają 
Jezusa do krzyża. Niektórzy płaczą, inni wyśmiewają się. Chociaż jest wczesne 
popołudnie, mrok ogarnia całą ziemię. Jezus woła: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję 
ducha mego”. Umiera.  
Pan Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy, bo bardzo nas wszystkich kocha. 
 Na zakończenie, proszę, aby dzieci również wykonały ćwiczenie z Kart 
Pracy na 57 stronie. 
 
 Życzę wszystkim Dzieciom i Ich Najbliższym, aby Pan Jezus 
Zmartwychwstały pomnażał w sercach: Wiarę, która góry przenosi, Nadzieję, 
która nigdy nie gaśnie  
oraz Miłość w każdej ilości. Ania J-H 
 

 
klasa 3a) 
temat: Odpowiadamy Bogu na Jego Słowo. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
 
klasa 5a) 
temat: Zbawcze dzieło Jezusa. 



Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
 
 

Czwartek 16.04. 
klasa 2c) temat: Wielki Tydzień. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 1a temat: Wielkanocny dzwon głosi radość. 
39 temat: Wielkanocny dzwon głosi radość. (16.04.2020) 
 

1. Bardzo proszę, aby na początku dzieci obejrzały dokładnie ilustracje  
 w podręczniku na s. 93. Jeśli bylibyśmy na lekcji, opowiedzielibyście co tam 
widzicie na tych obrazkach. Teraz opowiedzcie swoim Rodzicom. 

2. Zastanówmy się, w jaki sposób dziś jest ogłaszana światu Radosna 
Nowina o pokonaniu śmierci przez Pana Jezusa? 

W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie, bardzo proszę, aby dzieci jeszcze 
raz spojrzały na fotografię w podręczniku na s. 94. Co ona przedstawia? 

Fotografia przedstawia dzwon. 
3. Bardzo proszę, przypomnijcie sobie (z pierwszych katechez), gdzie 

znajdują się dzwony? 
Dzwony, oczywiście, znajdują się na wieżach kościelnych albo wieżach 
wolnostojących obok kościoła, tzw. dzwonnicach. 

4. W jaką rolę mają do spełnienia? 
Kościelne dzwony spełniają bardzo ważną rolę. Każdego dnia dzwony swym 
biciem rano, w południe i pod wieczór przypominają ludziom o Bożej 
obecności. Zachęcają nas do modlitwy, np. Anioł Pański. Szczególnie ważne 
był dzwony kiedyś, gdy ludzie nie mieli jeszcze zegarków i nie wiedzieli, 
która jest godzina. Dzwony na wieżach kościelnych wybijały rytm dnia: 
6
00 – modlitwa Anioł Pański, a następnie rozpoczęcie pracy. Często była to 

ciężka praca w polu; 
12

00
 - modlitwa Anioł Pański i przerwa w pracy na obiad. Po krótkim 

odpoczynku powrót do pracy w polu; 
18

00
 - modlitwa Anioł Pański i powrót do domu z pola. Doglądanie zwierząt 

w gospodarstwie oraz udanie się na spoczynek. 
5. W każdą niedzielę, przez cały rok, dzwony biją, głosząc całemu światu, że 
tego dnia zmartwychwstał Pan Jezus, przynosząc ludziom zbawienie, życie 
wieczne, radość i pokój.  
6. Zastanawiamy się, co dodatkowo głoszą dzwony? 
Proszę, przyjrzyjcie się ilustracji w podręczniku na s. 95. Co dzieje się na tym 
obrazku? 
Na obrazku widzimy, jak różni ludzie idą do kościoła. 30 minut przed każdą 
Mszą Świętą (szczególnie w niedzielę) biją dzwony. Zapraszają nas na Msze 
Świętą. 



7. Oglądając tę ilustrację, należy podkreślić, że dorośli i dzieci zmierzający do 
kościoła pięknie wyglądają. Na spotkanie z Panem Bogiem ubieramy się 
najpiękniej, bo w ten sposób pokazujemy, kim jest dla nas Bóg.  
8. Bardzo proszę, uzupełnijcie ćwiczenie w kartach pracy na stronie 58. 
9. Bardzo proszę nie zapominajcie o codziennej modlitwie, w której: – 
podziękujcie Panu Bogu za Zmartwychwstanie i zbawienie, – prosimy, by Pan 
Jezus pomagał nam pamiętać każdej niedzieli o pójściu do kościoła na Mszę 
Świętą (a teraz, w dzisiejszej sytuacji, o obejrzenie Mszy Świętej w telewizji. 
 
Na koniec życzę Wam dobrego dnia i popołudnia.  
Pozdrawiam serdecznie Ania J-H 
 
 
klasa 3c) temat: Wielka Noc – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 3a) temat: Wielka Noc – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 4a) temat: Triduum Paschalne – Zmartwychwstał Pan. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 5a) temat: Ewangeliczne błogosławieństwa. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
 
 

Piątek 17.04. 
klasa 2c) temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym 

Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 2a) temat: Kochający Ojciec. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 2b) temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym 

Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
klasa 8c) temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa fundamentem naszej wiary. 
Materiały uczniowie otrzymają mailem. 
  
Pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrego odpoczynku. 
Niech Pan Jezus obdarza, Panią, potrzebnymi łaskami. Ania J-H 

 


