
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  

Dziękuję za pomoc w przekazywaniu uczniom materiałów z zajęć. Wielokrotnie to dzięki Państwu 

uczniowie mięli wydrukowane materiały. 
 

Szanowni Uczniowie! 

W tym tygodniu spotykamy się po raz ostatni na katechezie. Szybko upłynął nam ten czas. Ciekawa 

jestem, jak się miewacie. Ufam, że dobrze. Z pewnością to nie były łatwe dni, dlatego tym bardziej 

dziękuję tym, którzy sumiennie wykonywali zadawane w tym czasie polecenia i odrabiali prace domowe. 

Teraz przed Wami czas odpoczynku! Wykorzystajcie dobrze ten czas! Odpocznijcie, ale bez względu na 

to, gdzie i jak spędzicie wakacje, szukajcie wokół siebie obecności Pana Boga. On jest przy Was! Kocha 

Was! Wiem, że czasami trudno dostrzec Jego obecność, ale to nie znaczy, że Pan Jezus gdzieś odszedł. 

Cały czas jest blisko! Mam nadzieję, że spotka Was latem wiele dobrego! Pamiętajcie o niedzielnej Mszy 

Świętej i modlitwie! Z Panem Bogiem jest zawsze łatwiej! 
 

Przypominam, że podręcznik do religii do klasy szóstej kupujecie sami. Nosi tytuł Wierzę w Kościół (red.) 

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech (okładka zielona). Wasze podręczniki 

do klasy piątej zostawcie sobie na pamiątkę (ponieważ klasy piąte mają nowy podręcznik). 

 

Religia 5b  

Katecheza 

22.06.2020 

Temat. Świadectwa naszej wiary. (temat 50 ze str. 148-149 w podręczniku) 

Opis zajęć. Módlmy się o ustanie pandemii „Pod Twoją obronę”.  

Celem dzisiejszej katechezy jest odkrycie wezwanie do dawania świadectwa wiary, nadziei i miłości. 
 

Spójrz na ilustrację na str. 148 w podr. Zastanów się: 

- Jaką rolę odgrywa sternik żaglówki? 

- Jakie trudności muszą pokonywać członkowie załogi? Dlaczego powinni współpracować ze sternikiem? 
 

Następnie przeczytaj tekst „Źródło mocy” ze str. 148 w podr. Tak jak niebezpieczna jest podróż jachtem 

bez sternika i brak współpracy między załogą, która może zakończyć się wypadkiem, tak i my nie 

możemy czuć się w życiu bezpiecznie bez sternika, którym jest Pan Jezus. On nas prowadzi. 
 

Przeczytaj tekst Dz 1,8. Kto pomaga nam świadczyć o Panu Jezusie? 

Przeczytaj tekst „Świadczyć słowem i czynem o Panu Jezusie”. Odpowiedz ustnie: Jakie polecenie Pan 

Jezus dał apostołom przed wniebowstąpieniem? Kogo im obiecał do pomocy? Czego od nas oczekuje? 
 

Pan Jezus od każdego z nas oczekuje dawania świadectwa. Do pomocy dał nam Ducha Świętego. Nie 

wystarczy tylko mówić o Panu Jezusie, ale przede wszystkim trzeba żyć wiarą na co dzień: czynić 

dobrze, modlić się, traktować innych życzliwie, kierować się miłością, kierować się nadzieją.    
 

NOTATKA DO ZESZYTU. 

Każdy chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa wiary poprzez swoje słowa i czyny. 

 

Religia   

Katecheza 

23.06.2020 

Temat. Wakacje z Panem Bogiem. (katecheza okolicznościowa) 

Opis zajęć. Dziś Dzień Ojca! Módlmy się za wszystkich tatusiów, aby byli bohaterami dla swoich dzieci. 

Wspieraj ich Panie Boże, pocieszaj, pomagaj mądrze, cierpliwie i sprawiedliwie wychowywać dzieci. Tym, którzy 

już odeszli z tej ziemi, daj życie wieczne w niebie.  

Panie Boże, dziękujemy Ci także za cały miniony rok szkolny. Dziękujemy Ci za Twoją opiekę w czasie zdalnego 

nauczania i epidemii. Wiemy, że nas kochasz i pragniesz dla nas dobra. Pomóż wszystkim moim koleżankom i 

kolegom odkryć, jak bardzo nas wszystkich miłujesz. Wskaż, czego od nas oczekujesz. Pociesz tych, którym jest 

ciężko. Miej w swojej opiece wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły. Uchroń nas od złego. Pomóż nam 

radośnie świętować niedzielę i pogodnie spędzić wakacje. Oddal pandemię. Chcę Cię także prosić o… (tu powiedz 

o co chcesz poprosić)„Ojcze nasz”.   
 

I w ramach katechezy spróbuj wykonać poniższe polecenia (dla zabawy i relaksu). 
 

Błogosławionego wypoczynku w czasie wakacji!



 

 
Znajdź 10 różnic.                                                             Pomóż rodzinie dojść do Pana Jezusa. 

            Rysunek przedstawia Dawida grającego na harfie. 

Połącz kropki. 

 


