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Kolejne tematy realizujemy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 
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Katecheza 37 

Podręcznik, s. 90-91 

Zapisujemy w zeszycie: 

Temat: Poznajemy, czym jest rachunek sumienia oraz jaka jest jego rola w 

duchowym rozwoju człowieka.  

Przypomnij sobie z ostatniej katechezy:  

 Czym jest sumienie? 

 Kto obdarzył nas sumieniem? 

 Jak działa sumienie? 

 Co to są wyrzuty sumienia? 

Przeczytaj uważnie teksty zamieszczone na stronach 90-91. 

 

 

Katecheza 38 

Podręcznik, s. 92-93 

 

Zapisujemy w zeszycie: 

Temat: Wielki Post – czas powrotu, pojednania z Bogiem i poprawy życia.  

Quiz 

Postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

1. Jak nazywa się w Kościele czas, który teraz przeżywamy? 

a) Wielki Post 

b) Wielkanoc 

c) Adwent 

2. Jaki dzień rozpoczyna Wielki Post? 



a) Wielki Piątek 

b) Środa Popielcowa 

c) Niedziela 

3. Dlaczego tę środę nazywamy popielcową? 

a) ze względu na króla Popiela 

b) ponieważ ksiądz posypuje nam głowy popiołem 

c) ponieważ trzeba w tym dniu wyczyścić piece z popiołów 

4. Do czego wzywa nas Pan Bóg w Wielkim Poście? 

a) do czytania słowa Bożego 

b) do modlitwy różańcowej 

c) do nawrócenia 

5. Co to znaczy, że mamy się nawracać? 

a) mamy odwrócić się od naszych grzechów pojednać się z Bogiem i 

stawać się lepszymi 

b) mamy nie uciekać z lekcji, szybko po przerwie wracać do klasy 

c) mamy wracać do domu zaraz po Mszy św. 

6. W jakich nabożeństwach uczestniczymy w czasie Wielkiego Postu? 

a) w gorzkich żalach i drodze krzyżowej 

b) roratach 

c) nabożeństwie różańcowym 

7. O jakich wydarzeniach z życia Pana Jezusa przypominają nam te 

nabożeństwa? 

a) o dzieciństwie Pana Jezusa 

b) o nauczaniu Pana Jezusa 

c) o męce Pana Jezusa 

8. Jakiego koloru ornat (szaty) nosi ksiądz w Wielkim Poście? 

a) biały 

b) fioletowy 

c) czerwony 



9. Jak zmienia się wystrój kościoła w Wielkim Poście? 

a) jest więcej świec przy ołtarzu 

b) przy ołtarzu nie ma kwiatów 

c) przy ołtarzu jest dużo pięknych kwiatów 

10.  Czy w Wielkim Poście można uczestniczyć w balach? 

a) nie 

b) tak  

c) tak, ale tylko w wybrane dni 

 

 Katecheza  

Karta Pracy – Katecheza 38 

Zapisujemy w zeszycie: 

Temat: Rozwiązujemy ćwiczenia o Wielkim Poście. 

Bardzo proszę o rozwiązanie w kartach pracy katechezy nr 38.  

 

 Katecheza 39 

Podręcznik, s. 94-95 

Zapisujemy w zeszycie: 

Temat: O modlitwie, poście i jałmużnie wielkopostnej. 

Przeczytaj tekst znajdujący się w podręczniku na stronie 95 (na górze).  

Następnie postaraj się pełnym zdaniem odpowiedzieć na pytanie: Do czego 

zachęca nas w Wielkim Poście Pan Jezus? Odpowiedź zapisz w zeszycie.  

Został nam tydzień do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zastanów się w jaki 

sposób możesz przygotować się do spotkania z Panem Jezusem 

Zmartwychwstałym? Może wymyślisz dla siebie na ten czas jakieś dobre 

postanowienie?  

 

Katecheza 42 

Podręcznik, s. 104-105 



9 kwietnia 

 

Zapisujemy w zeszycie: 

Temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym jest źródłem chrześcijańskiej radości.  

Otwieramy podręczniki na s. 104. Uważnie przyglądamy się ilustracjom 

przedstawiającym wydarzenia biblijne. Czytamy teksty biblijne (zapisane 

niebieskim drukiem).  

Proszę (ustanie) odpowiedzieć na pytania: 

 Jakimi słowami pozdrowił Pan Jezus swoich uczniów w Wieczerniku? 

 Co pokazał uczniom? 

 Jak zareagowali uczniowie Jezusa w Emaus? 

 Jaka zmiana zaszła w ich zachowaniu? 

Przybycie Pana Jezusa do Wieczernika wywołało mnóstwo radości w sercach 

uczniów. Każda niedziela jest dla chrześcijanina czasem radosnego spotkania ze 

Zmartwychwstałym.  

 

Katecheza 

Karta pracy, katecheza nr 42 

 

Zapisujemy w zeszycie: 

Temat: Wielkanoc – radosne spotkanie ze Zmartwychwstałym. 

 

Wykonujemy ćwiczenia w karcie pracy z katachrezy nr 42.  


