
Klasa 1 

Przypomnij sobie ostatnią lekcję (t. 36). Sprawdź, czy pokolorowany jest ostatni 

obrazek z wizerunkiem Pana Jezusa. 

Obejrzyj filmik przypominający historię św. Faustyny: 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y&t=160s 

Uzupełnij w kartach pracy ćwiczenia z tematu 37. „Pragnę się poprawić”. 

Klasa 2 

W temacie 36. w kartach pracy uzupełnij warunki niezbędne do uzyskania 

przebaczenia w sakramencie pokuty. 

Przypomnij sobie, czym różni się grzech lekki i grzech ciężki. Obejrzyj uważnie filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=sDzWxm1mUr8&t=171s 

W kartach pracy (wolne strony z tyłu) zapisz, czym jest grzech. 

Klasa 3 

3MC : 

Co to jest Msza Święta? 

https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=40&t=63s 

Z jakich części składa się Msza Święta? 

https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=41&t=0s 

Co to są grzechy? 

https://www.youtube.com/watch?v=RdBteGPn25o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=42&t=0s 

Grzech ciężki I grzech lekki 

https://www.youtube.com/watch?v=sDzWxm1mUr8 

Co to jest spowiedź? 

https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=45&t=0s 

 

Powtórka z warunków dobrej spowiedzi: 

https://www.youtube.com/watch?v=jTIzju2pxN0 

https://www.youtube.com/watch?v=DN-UV56I1dQ&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=pTso9PxHwfM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdjaTFf6nNo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=sDzWxm1mUr8&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=40&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=40&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=41&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RdBteGPn25o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RdBteGPn25o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sDzWxm1mUr8
https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=45&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=45&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jTIzju2pxN0
https://www.youtube.com/watch?v=DN-UV56I1dQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y
https://www.youtube.com/watch?v=pTso9PxHwfM
https://www.youtube.com/watch?v=ZdjaTFf6nNo


Klasa 4 

Przypomnij sobie, jak wygląda adres biblijny i jak się go odczytuje.  

Odszyfruj słownie w zeszycie adresy (nazwy ksiąg są podane w nawiasie): 

Rdz 9, 4-12 (Księga Rodzaju) 

2 Kor 4, 3.7 (2 List do Koryntian) 

J 6, 7.10-15 (Ewangelia wg św. Jana) 

W Biblii internetowej odszukaj fragment: Flp 4,13 i zapisz go w zeszycie. 

 

Obejrzyj filmik o św. Bracie Albercie Chmielowskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYN9LAwKPro 

Przepisz do zeszytu z podręcznika (s. 105) uczynki miłosierdzia względem ciała i 

względem duszy. Zilustruj jeden wybrany. 

Klasa 5 

Przeczytaj w Biblii wskazany fragment – www.biblia.deon.pl - Mt, 13, 31-35 

Katecheza o zaczynie 

https://view.genial.ly/5e6a2a51eaeafb0fdd664cc1/interactive-image-przypowiesc-o-

zaczynie-katecheza-wirtualna-klasa-6?fbclid=IwAR30SXaxjS-1gc_K0k3e-

7uKJCmwxwKUoQFkpuAYqvvLjtf84lj1m_GvbyI 

Odpowiedz w zeszycie na pytanie: co to znaczy, że chrześcijan powinien być 

„zaczynem”? 

 

Przepisz do zeszytu wybrany przez siebie fragment biblijny (“Moc słowa Bożego”  

s. 114-115).  

Podpisz adresem biblijnym (np. Iz 55, 10-11) i rozszyfruj go słownie w zeszycie. 

Klasa 6 

Przeczytaj temat: „Matka Boża Królową naszych serc”. 

Napisz w zeszycie tekst modlitwy „Pod Twoją obronę”. 

 

Obejrzyj filmiki: 

Golgota I Grób Pański – model 3D  

https://www.youtube.com/watch?v=hS-OkMN88cM&t=49s 

Jerozolima - Wieczernik, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, Kościół Św. Piotra in 

Gallicantu  

https://www.youtube.com/watch?v=MHiNJ1go5hM 

Jerozolima za czasów Jezusa Chrystusa 

https://www.youtube.com/watch?v=6nuKYWv66mU 

https://www.youtube.com/watch?v=oYN9LAwKPro
http://www.biblia.deon.pl/
https://view.genial.ly/5e6a2a51eaeafb0fdd664cc1/interactive-image-przypowiesc-o-zaczynie-katecheza-wirtualna-klasa-6?fbclid=IwAR30SXaxjS-1gc_K0k3e-7uKJCmwxwKUoQFkpuAYqvvLjtf84lj1m_GvbyI
https://view.genial.ly/5e6a2a51eaeafb0fdd664cc1/interactive-image-przypowiesc-o-zaczynie-katecheza-wirtualna-klasa-6?fbclid=IwAR30SXaxjS-1gc_K0k3e-7uKJCmwxwKUoQFkpuAYqvvLjtf84lj1m_GvbyI
https://view.genial.ly/5e6a2a51eaeafb0fdd664cc1/interactive-image-przypowiesc-o-zaczynie-katecheza-wirtualna-klasa-6?fbclid=IwAR30SXaxjS-1gc_K0k3e-7uKJCmwxwKUoQFkpuAYqvvLjtf84lj1m_GvbyI
https://www.youtube.com/watch?v=hS-OkMN88cM&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=MHiNJ1go5hM
https://www.youtube.com/watch?v=6nuKYWv66mU


Klasa 7 

1. Przeczytaj temat: „Bogate ubóstwo”  

2. Wypisz w zeszycie główne fakty z życia św. Franciszka z Asyżu. 

3. Obejrzyj: 

https://misericors.org/swiety-ojciec-franciszek-sladami-sw-franciszka-z-asyzu-

czesc-1/ 

https://misericors.org/swiety-ojciec-franciszek-sladami-sw-franciszka-z-asyzu-

czesc-2/ 

 

1. Obejrzyj pantomimę: 

https://www.youtube.com/watch?v=a84bU1oJ48g 

2. Na podstawie obejrzanej pantomimy napisz w zeszycie, co powoduje grzech 

oraz w jaki sposób człowiek może z grzechem walczyć. 

Klasa 8 

Przeczytaj temat 34. „Człowiek sam czyni siebie niewolnikiem”.  

W zeszycie wyjaśnij, w jaki sposób człowiek powinien zdobywać dobra materialne i 

czym jest konsumpcjonizm. 

Przeczytaj temat 35. Żyć w prawdzie. 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=MWA9jlzrBUU 

Zapisz w zeszycie, jakie są grzechy przeciwko VIII przykazaniu i krótko je opisz.  

Wyjaśnij, jaka jest różnica między obmową a oszczerstwem. 

Zapisz w zeszycie, jaka jest definicja prawdy.  
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