
LEKCJA ZDALNA 2 + 3 KLASA 6 30 .03 –  5 .04 
POZDARWIAM  

SERDECZNIE 

WSZYSTKIE  

KLASY 8!!! 

ŻYCZĘ WAM  

ZDROWIA,  

CIERPLIWOŚCI DO 

SWYCH BLISKICH 

I ZAPAŁU  

DO ZDALNEJ NAUKI!!! 

:D :D :D 
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Temat: 
Każdy ma swoje zadania (nr 21, s.68-71) 

[przewidywany czas pracy – 
ok. 15-20 min] 

Cel lekcji 
• Odkrywa swoje powołanie 

• Spełniam swoje obowiązki  

Na co będę  

zwracał uwagę 

• Wyjaśnienie słowa powołanie 

(margines na str. 69)  

 

PODRĘCZNIK 

(s. 68-71) 

Zapoznaj się z tym, co zawarte w podręczniku w temacie 21 (str. 68-71). 

Zwróć uwagę na fragment Biblii (str. 68) oraz tekst i definicję słowa  

powołanie (str. 69) 
 

ZASTANÓW 

SIĘ 

Powołanie nie dotyczy tylko księdza, czy siostry zakonnej. Każdy z nas ma swoje  

powołanie, a nawet powołania (wow!). Po przeczytaniu tekstu w podręczniku pomyśl, 

jakie są Twoje powołania, i jak je dobrze wypełniać.  
 

MODLITWA 

Pomódl się tymi słowami: 

Panie Boże, pomóż mi odkrywać moje powołania, wypełniać je wszystkie najle-

piej, jak potrafię. Chcę także coraz bardziej wybierać moje powołanie w życiu 

– podpowiedz mi, jaka droga będzie dla mnie najlepsza i daj odwagę i siłę, by 

ją wybrać. Amen.   
 

KARTY 

PRACY 

Do zrobienia zadanie 2 ze strony 48  

(dla 6 d poniżej umieszczę treść zadania) 

 

INFO 

Ponieważ nie można się wybrać do kościoła na Mszę świętą, Kościół chce 

przyjść do Ciebie. Założyliśmy kanał na youtube i w niedzielę odbyła się  

już transmisja Mszy świętej.  

Następne transmisje to: 

• Droga krzyżowa – piątek 3 kwietnia o godzinie 19 

• Msza święta – niedziela 5 kwietnie o godzinie 10.30 

https://www.youtube.com/channel/UCsXn1-ErdSDcYM-H7fMAE7A  

PRZEKAŻ TĘ INFORMACJE RODZICOM! 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsXn1-ErdSDcYM-H7fMAE7A
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Temat: 

Jednomyślnie trwać na modlitwie  

(nr 25, s. 80-81) 

[przewidywany czas pracy – 
ok. 15-20 min] 

Cel lekcji 
• Układam wezwania modlitwy  

wiernych   

Na co będę  

zwracał uwagę 

• Wykonanie zadnia  

w kartach pracy  

 

PODRĘCZNIK 

(s. 80-81) 

Zapoznaj się z tym, co zawarte w podręczniku w temacie 25 (str. 80-81). 

Zwróć uwagę przede wszystkim na cytat Karola de Foucauld znajdujący się 

pod koniec tematu ma str. 81. 
 

ZASTANÓW 

SIĘ 

Czy modlisz się codziennie i wystarczająco – zwłaszcza teraz, kiedy trzeba się  

modlić w domu i jest na to sporo czasu? 
 

MODLITWA 

Dziś bez podpowiedzi z mojej strony. 

Po prostu się pomódl, ale spróbuj to zrobić własnymi słowami. 

Opowiedz Panu Bogu o tym co robisz teraz na co dzień,  

opowiedz o tym, co cię cieszy, o tym, co cię martwi. 

 

KARTY 

PRACY 

Do zrobienia zadanie 1 ze strony 54. 

(dla 6 d poniżej umieszczę treść zadania) 

 

utrwalenie 

Zajrzyj na koniec do tego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0  

I PAMIĘTAJ – LEPIEJ NIE MÓWIĆ O BOGU, TYLKO MÓWIĆ ………………(?) 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0


TEMAT 21 

 



 

 

 



 

 

 



 



TEMAT 25 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


