
Dzisiejsza porcja zadań dla moich uczniów. 
 
1.04.2020 
Klasa II A 
 
33 temat: Msza Święta jest dziękczynieniem. 
 
Na rozpoczęcie lekcji przypomnijcie sobie piosenkę z ostatniej lekcji - Nigdy nie 

zostawisz mnie 

Odczytujemy z podręcznika pytanie, które jest zapisane kolorem czerwonym, 
a następnie tekst na niebiesko zapisany: 

Za co dziękujemy Bogu podczas Mszy Świętej? 
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, 

kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest 

Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, 

skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:  

«Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 

będziecie, na moją pamiątkę».  

 
 Pan Jezus, łamiąc chleb podczas Ostatniej Wieczerzy, wyraził w ten sposób 
swoją miłość do wszystkich ludzi. Odpowiedź na pytanie wyżej zapisane znajdziecie 
w podręczniku na stronie 78. 

Istnieje podobieństwo pomiędzy ty, jak Jezus składał dziękczynienie podczas 
Ostatniej Wieczerzy, i tym, jak podczas Mszy Świętej przez Chrystusa dziękujemy 
Bogu. 

Ponownie przeczytajcie pytanie zapisane powyżej, a następnie to co zapisane 
jest w rance na stronie 79 w podręczniku. Staramy się zrozumieć te słowa. 
Zapamiętujemy: 

E U C H A R Y S T I A, to znaczy D Z I Ę K C Z Y N I E N I E 
 
Świadectwo, jak św. Dominik Savio szanował, kochał, czcił Eucharystię: 
DOMINIK SAVIO 

Pewnego dnia obok Dominika przechodził ksiądz z Wiatykiem (JEST TO KOMUNIA 
ŚW. DLA UMIERAJĄCYCH).  
Dominik nie zważając na błoto i kałuże, upadł na oba kolana. Jego kolega zwrócił mu 
uwagę, że to nie było konieczne, bo obok było prawie sucho. Dominik odpowiedział: „Moje 
kolana i ubranie otrzymałem od Boga, dlatego muszą Mu one służyć. Dla Niego nie tylko 
rzuciłbym się w błoto, ale i w ogień. 

Inne wydarzenia z życia św. Dominika: Po Mszy św. pozostawał w kościele, 
zanurzony w modlitwie przez wiele godzin. Przychodził na poranne msze, choć do kościoła 
miał wiele kilometrów. Na miejscu był dużo wcześniej niż zaczynała się msza. Wtedy klękał 
przed drzwiami kościoła i modlił zsię, chociaż nieraz padały deszcze i szalały śnieżyce.  

Wchodząc do kościoła Dominik pomagał młodszym od siebie dzieciom wykonać znak 
krzyża i tłumaczył, dlaczego jest to takie ważne. W wieku 7 lat przyjął Komunię św. O 
dojrzałości Dominika świadczą postanowienia, jakie z tej okazji napisał w swojej książeczce 
do nabożeństwa: 
• będę często spowiadał się i przyjmował komunię św.,  
• będę święcił dzień święty;  



• moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja;  
• raczej umrę niż zgrzeszę. 

Wykonajcie proszę ćwiczenia 1 i 2 w Kartach Pracy ze strony 36. Postarajcie się 
zrobić to sami, nie 

angażując Rodziców. W ćwiczeniu 1 literki, które będziecie wpisywać do ramki 
napiszcie starannie i dowolnym kolorem kredki, aby były wyraźne. 
 
Oczywiście na koniec jeszcze piosenki: (umieszczone w załączniku na dole strony 
pod linią) 

Dzięki o Panie.mp3 Dzięki Jezu, że 
kochasz mnie.mp3  

 
1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, 

Dzięki Ci, że kochasz mnie. 
Dzięki Jezu, dzięki Jezu. 
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
 
2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie. 
Tam na Golgocie umarłeś za mnie, 
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
 
3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie. 
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, 
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
 
 

Ref. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, 

O wszechmogący nasz Królu w niebie. 
1. Za to, że dałeś nam wiarę. 
Ref. Dzięki, o Panie... 

2. Za to, że dałeś nam miłość. 
Ref. Dzięki, o Panie... 

3. Za to, że dałeś nam siebie. 
Ref. Dzięki, o Panie... 
4. Ty nam przebaczasz grzechy. 
Ref. Dzięki, o Panie... 

5. Ty nam przywracasz życie. 
Ref. Dzięki, o Panie... 
6. Za to, że jesteś z nami. 
Ref. Dzięki, o Panie... 
7. Tobie śpiewamy z radością. 
Ref. Dzięki, o Panie... 

 



 

 

Ogłoszenie: 

W następnym tygodniu codziennie o godzinie 13
25 od  6 – 11. 04 (od 

poniedziałku do soboty)  
w telewizji na kanale TVP ABC będzie emitowany film pt Księga Ksiąg. 

Zachęcam dzieci do obejrzenia i proszę rodziców, jeśli jest tylko taka 
możliwość, o pomoc  
w włączeniu tego programu. Jest to ekranizacja wydarzeń biblijnych w sposób 
przystępny dla dzieci. 
 
Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę oczywiście dobrego dnia 
i całego tygodnia. 
Ania J-H 



 
1.04.2020 
Klasa I A 
 
Temat 30 Bądź wola Twoja 
 

- Modlitwa „Ojcze nasz” – przypominamy ją sobie. 
- Odpowiadamy na pytania: 

• Kim jesteście dla siebie nawzajem w klasie? 
• Co radziłbyś dziecku, które chce być dobrym kolegą (koleżanką)? 

- Słuchacze Pana Jezusa też pytali Go o radę. Chcieli wiedzieć, co należy zrobić aby 
Królestwo Boże zapanowało w ich sercach. 
- Odpowiedzią Pana Jezusa są słowa zapisane na stronie 70 w „chmurce:  
Do królestwa niebieskiego wejdzie te, „kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie”. (Ewangelia Mateusza 7,21) 

• Czyli, co mają czynić ludzie, aby wejść do królestwa niebieskiego? 
- Teraz zastanawiamy się, jaka jest wola Pana Boga? 
 Odpowiedzią na to pytanie będą słowa z 1 Listu św. Jana 3,11 Taka bowiem 
jest nowina, (…) że mamy się wzajemnie miłować”.  
- Proszę teraz wykonać ćwiczenie 1 z Kart Pracy na stronie 44. Proszę skreślić kredką 
o dowolnym kolorze, te obrazki, które nie pasują. Pozostałe obrazki, proszę 
pokolorować. 
Następnie wykonujemy ćwiczenie 2 w Kartach Pracy zgodnie z poleceniem.  
 
Podsumowane: 
Pan Jezus pragnie, abyśmy żyli w zgodzie, pokoju i miłości. Dlatego w modlitwie 
„Ojcze Nasz” Pan Jezus zachęca nas, abyśmy prosili Pana Boga o pomoc w czynieniu 
dobra, czyli wypełnianiu Jego woli. 
 
Pamiętajmy każdego dnia o modlitwie „Ojcze nasz” szczególnie w tym trudnym 
czasie.  
Pamiętajmy o codziennej modlitwie za ludzi chorych, za lekarzy, pielęgniarki, za nas 
samych i naszych najbliższych oraz za koleżanki i kolegów. 
 
Pozdrawiam serdecznie. Ania J-H 
 



 
1.04.2020 
Klasa III B 
Temat Podczas liturgii słowa wsłuchujemy się w Słowo Boże. 
Materiały przesłane rodzicom mailowo. 
 
1.04.2020 
Klasa V A 
Powtórzenie wiadomości z działu -  Bóg posyła Jezusa. 
Karty pracy przesłane uczniom mailowo. 
 
Pozdrawiam serdecznie. Życzę dużo sił i cierpliwości.  Ania J-H 


