
                         Ks. Marek Łopatka – materiały do pracy dla uczniów  15 – 17 IV 2020 r

                                                               Klasa VII   Środa 15 IV  

 – katecheza o Zmartwychwstaniu  - https://view.genial.ly/5e7367518fe5dc0f232882d2/video-
presentation-zmartwychwstanie?fbclid=IwAR2-jibkBNIiuMh4tsAO13kJsbpx9GJkE4t-
oGmRZSikz21EYhP8KMFZtjY

 zadaniem domowym jest quiz/ teleturniej o Zmartwychwstaniu – trzeba się do niego 
przygotować czytając teksty ewangeliczne na ten temat gdyż zawiera wiele szczegółowych 
pytań – proszę o sfotografowanie swojego wyniku i przesłanie dla oceny 😊

 Proszę o przesłanie mailem  2 zaległych zadań domowych ( jak się przygotować na wizytę 
kapłana odwiedzającego chorego i kto może zawrzeć małżeństwo w Kościele Katolickim )

                                                         Klasa VII   Piątek  17 IV –

 Przeczytaj pytania od nr 173 do 184 zwracając uwagę na różnicę między grzechem lekkim i 
ciężkim 

 Zadanie domowe : powtórzyć ze str.  58 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu i grzechy cudze

                                                                    klasa 0                                                     

 16 IV – czwartek -   https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4

                                                             klasa I

 16 IV – czwartek      https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4

                                                                             klasa  II 

Środa 15 IV:   W ćwiczeniach ( na komputerze ) na stronie 72 w koszyczku narysuj pokarmy 
wielkanocne   i naucz się piosenki ,, Bóg tak umiłował świat ” na str 73 dorysuj paschał w rękach 
księdza oraz czerwoną kredką pokoloruj słowa, które wypowiada ksiądz a zieloną słowa które 
wypowiadają wierni

Piątek 17 IV : W ćwiczeniach ( na komputerze ) na stronie 74 naklej odpowiednią naklejkę by 
zobaczyć kto ukazał się uczniom zaś na stronie 75 odsłuchaj piosenkę i uzupełnij ją na stronie oraz 
pokoloruj postać Zmartwychwstałego Jezusa.

                                                             klasa III  

 - czwartek   16 IV – W ćwiczeniach ( na komputerze ) na stronie 70 wysłuchaj historii o grzesznej 
kobiecie i na tej samej stronie poniżej rysunku napisz co Jezus do niej powiedział ? Wysłuchaj 
historii ze strony 71 i w widocznym tam sercu napisz z czego chcesz się poprawić następnie na 
stronach z wycinankami znajdź czerwone serce i zaklej to co napisałeś.

  Naucz się pieśń: ,, Ciągle zaczynam od nowa ‘’

                                 Bardzo ważna prośba do Rodziców z klasy III :
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powtarzać z dziećmi cały dotychczasowy materiał oraz – ćwiczyć formułę spowiedzi – zrobić w 
warunkach domowych imitację spowiedzi w konfesjonale zwracając uwagę na  gesty oraz kiedy 
dziecko ma mówić ( osłaniając usta rękami by inni nie słyszeli wypowiadanych grzechów) a kiedy 
słuchać (przykładając ucho by ksiądz nie musiał mówić głośno)

                                               Klasa IV i V - środa 15 IV    

 Przeczytaj tekst katechezy:
http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/zdalne/Triduum%20Paschalne%20-%20karta
%20pracy%20kl.%204-8.doc

 i na jego postawie wypełnij poniższe zadanie

http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/zdalne/Triduum%20Paschalne%20-%20karta
%20pracy%20kl.%204-8.doc

                                                Klasa IV i V  -  Piątek 17 IV :

   katecheza o Zmartwychwstaniu - https://view.genial.ly/5e7367518fe5dc0f232882d2/video-
presentation-zmartwychwstanie?fbclid=IwAR2-jibkBNIiuMh4tsAO13kJsbpx9GJkE4t-
oGmRZSikz21EYhP8KMFZtjY

 zadaniem domowym jest quiz/ teleturniej o Zmartwychwstaniu – trzeba się do niego 
przygotować czytając teksty ewangeliczne na ten temat gdyż zawiera wiele szczegółowych 
pytań – kto chce zdobyć dobrą ocenę proszę o sfotografowanie swojego wyniku i przesłanie 😊

                                             Klasa VIII katecheza czwartek 16 IV

 Proszę o przesłanie zaległych  plakatów broniących godności i prawa do życia ( mail ) 
 - https://view.genial.ly/5e7367518fe5dc0f232882d2/video-presentation-zmartwychwstanie?

fbclid=IwAR2-jibkBNIiuMh4tsAO13kJsbpx9GJkE4t-oGmRZSikz21EYhP8KMFZtjY
 zadaniem domowym jest quiz/ teleturniej o Zmartwychwstaniu – trzeba się do niego 

przygotować czytając teksty ewangeliczne na ten temat gdyż zawiera wiele szczegółowych 
pytań – proszę o sfotografowanie swojego wyniku i przesłanie dla oceny 😊
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