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Religia kl.I 

Miesiąc Marzec – tydzień I, II, III 

Temat: Wielki Post – Pan Jezus wzywa nas do większej miłości 

-wypisz  w zeszycie przy pomocy rodziców 2 nabożeństwa odprawiane w Wielkim Poście                                            

- przeczytaj z rodzicami fragment Ewangelii o kuszeniu Pana Jezusa 

Temat:  Idziemy z Jezusem  Drogą Krzyżową 

Dopisz w  zeszycie nazwy Stacji Drogi Krzyżowej nr. X, XI, XII ,XIII, XIV 

Temat: Przepraszamy  Pana Jezusa za złe postępowanie 

- napisz trzy uczynki, którymi możemy zasmucić Pana Jezusa 

- narysuj jak możesz przeprosić Pana Jezusa 

Temat: Przepraszamy rodzeństwo, rodziców i kolegów 

- wykonaj rysunek kogo chciałbyś przeprosić ze swojej rodziny 

- powtarzaj nazwy Stacji Drogi  Krzyżowej. Pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej 
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Religia kl.II 

Miesiąc Marzec – tydzień I, II, III 

Temat: Pan Jezus zwycięża szatana 

-narysuj w zeszycie drugie kuszenia Pana jezusa 

- naucz się tekstu modlitwy „któryś za nas cierpiał rany „ 

Temat: W Wielkim Poście łączymy się z cierpieniem Pana Jezusa 

- napisz jakimi słowami modlił się Pan Jezus w ogrodzie oliwnym 

- napisz za co  chcesz przeprosić Pana Jezusa /dwa zdania/ 

Temat: Modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym 

- narysuj jak Pan Jezus modli się w ogrodzie oliwnym 

- napisz przy pomocy rodziców, która to część różańca i który numer tajemnicy modlitwa w ogrójcu 

Temat: Poznajemy modlitwy 

- wpisz do zeszytu przy pomocy rodziców uczynki co do ciała i co do duszy 

- naucz się ich na pamięć i często powtarzaj. Pamiętaj, aby streszczać niedzielne Ewangelię, oraz 
pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej. Rozważaj z rodziną Drogę Krzyżową w piątki i ofiaruj ją 
za Polskę. 
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Religia kl. III 

Miesiąc Marzec – tydzień I, II, III 

Temat – Pan Jezus pomaga w walce z grzechem 

- uczymy się i powtarzamy katechizm od strony 145 

Temat – Syn marnotrawny 

- utrwalamy katechizm i staramy się nauczyć na pamięć pytania od 1 do 40 

Temat – Pan Jezus odpuszcza nam grzechy 

- napisz na kartce formułę spowiedzi z pamięci następnie sprawdź ją z zapisem w zeszycie. 
Powtarzaj ją codziennie 

- na podstawie pytań z podręcznika zrób rachunek sumienia 

Temat: Pan Jezus daje Apostołom władzę odpuszczania grzechów 

-napisz w zeszycie kto ma władzę odpuszczania grzechów 

- napisz z pamięci modlitwę Wierzę w Boga Ojca, a następnie sprawdź ją z podręcznikiem 

Temat: Przygotowujemy się do Pierwszej Komunii świętej 

- powtarzaj i ucz się czytać rolę, które zostały ci przydzielone na pierwszą Komunię świętą – kto 
może niech uczy się na pamięć. Powtarzaj katechizm 

Pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej. Módl się Drogą Krzyżową w piątek. Módl się  za Polskę.  

Proś Pana Jezusa, aby ustała epidemia korona wirusa, abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w 
szkole. 
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Religia kl. IV 

Miesiąc Marzec tydzień I, II, III 

Temat: Pielgrzymka do świątyni 

- przeczytaj temat z podręcznika, wpisz do zeszytu zapamiętaj i naucz się opowiadać 

- uzupełnij ćwiczenie 

Temat: Wody Jordanu 

- przeczytaj temat z podręcznika, wpisz zapamiętaj 

- uzupełnij ćwiczenie 

Temat: Góra i równina – modlitwa i moc 

- przeczytaj katechezę i odpowiedz na pytania - pomyśl 

Temat: Jezioro Genezaret – uciszenie burzy 

- wpisz do zeszytu Mk 4, 35 - 41 

- naucz się opowiadać katechezę, uzupełnij ćwiczenię 

Temat: Powtórzenie – Izraelici w niewoli Babilonskiej 

- opisz w zeszycie i naucz się opowiadać – pobyt w Babilonii i powrót z niewoli 

- uzupełnij ćwiczenie. Módl się codziennie rano i wieczorem. Nie zapominaj o Drodze  

Krzyżowej w piątek  w rodzinie. 
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 Religia kl. VI 

Miesiąc Marzec – tydzień I, II, III 

Temat: Powtórzenie działu IV – Przypowieści Pana Jezusa 

- powtarzaj wiadomości i utrwalaj według punktów pomyśl i odpowiedz na pytania 

    znajdujące się  na końcu działu: sprawdź swoją wiedzę.  

Temat: Powtórzenie katechizmu 

- Naucz się wszystkich  modlitw t z indeksu  

- powtórz katechizm kl. III od pytania 1 do pytania 20 

Temat: Powtórzenie – kielich i patena, naczynia poświęcone 

- wyjaśnij na czym polega konsekracja naczyń liturgicznych używanych podczas Mszy świętej. 

- przeczytaj katechezę z podręcznika 

Temat: Stacje Drogi Krzyżowej - powtórzenie 

- napisz sam  rozważanie do jednej wybranej przez  siebie Stacji Drogi Krzyżowej. 

Pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej. Módl się z Polskę i Polaków. 
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 Religia kl. VII 

Miesiąc Marzec – tydzień I,II,III 

Temat: Powtórzenie wiadomości o Piśmie świętym 

- powtórz – gatunki literackie występujące w Biblii 

- przekłady Pisma świętego na język grecki, łacinę i polski – kto, w którym wieku 

- co to jest Pismo święte 

Temat: Powtórzenie, Abraham, Jakub, Mojżesz 

- powtarzaj wiadomości na podstawie tekstów; zapamiętam znajdujących się na końcu   

każdej katechezy 

Temat; Dlaczego chrzest Polski był zyskiem, a nie stratą 

- wypisz jakie korzyści dał Polsce chrzest 

- poszukaj wiadomości o świętym Wojciechu, i naucz się o nim opowiadać 

Temat: Powtórzenie wiadomości katechizmowych 

- powtórz cały pacierz od Ojcze nasz do uczynków i Anioł Pański 

- sprawdź swoje wiadomości o Trójcy świętej, wiadomości na ten temat znajdują się w 

zeszycie 

- powtórz temat katechizmowy, o NMP 

Temat: czym są rekolekcje wielkopostne 

- przypomnij sobie formułę spowiedzi, nie zwlekaj ze spowiedzią wielkanocną – pomyśl  

może już czas 

- zrób rachunek sumienia według książeczki do nabożeństwa 

- zrób postanowienie poprawy, z grzechu , który najczęściej popełniasz 

- pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej. Módl się za Polskę, nie zapominaj o  

Drodze Krzyżowej w piątki- módl się w domu z rodziną lub samodzielnie.   
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Religia kl. VIII 

Marzec tydzień – I, II, III 

Temat: Powtórzenie działu III -  Syn Boży 

- wypisz świadectwa chrześcijańskie i poza chrześcijańskie mówiące o historyczności 

mówiące o Jezusie 

- przypomnij sobie czym różnią się 4 Ewangelie między sobą 

Temat: Msza święta - powtórzenie 

- napisz z pamięci 4 aklamacje 

- sprawdź czy znasz na pamięć słowa konsekracji, jeżeli nie to się naucz 

- co to jest Msza święta 

Temat: Chrześcijaństwo, a świat antyczny 

- przeczytaj katechezę z podręcznika, i zapamiętaj najważniejsze wydarzenia zapisane  

w zapamiętaj 

- podaj przykłady zetknięcia się św. Pawła z kulturą grecką i rzymską – zapisz w zeszycie 

Temat: Chrystianizacja Europy 

- praca z podręcznikiem, przeczytaj katechezę 

- wpisz do zeszytu, to co najważniejsze , te informacje zawarte są w tekście zapamiętaj 

Temat: Wielki Post - powtórzenie 

- przypomnij wydarzenia zbawcze, zapisane w Biblii, które powiązane są z cyfra 40 

- jedno z tych wydarzeń ze ST opisz w zeszycie. 

 


