
Zachęcam do uczestnictwa w konkursie 
plastycznym z okazji Roku Św. Józefa. 

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej 
naszego Programu Religijnego. 

 

 
 

PIĄTEK – KL. 1C 
ZADANIE DOMOWE 

LUTY 2021 
 

2/5/2021 – Po Mszy św. nasza klasa została w kościele, aby poznać najważniejsze miejsca i przedmioty. 
Omówiliśmy takie pojęcia, jak między innymi: kościół, ołtarz, tabernakulum, chrzcielnica i konfesjonał. 
W klasie uczyliśmy się o parafii i osobach, które pełnią różne funkcje we wspólnocie parafialnej. 
To wprowadziło nas do nauki o 7 Sakramentach św. Omówiliśmy wszystlkie 7 Sakramentów, pracowaliśmy 
z podręcznikiem i wykonaliśmy projekt „Wszystkich Sakramentów jest 7”. W czasie omawiania Sakramentu 
Pokuty zapoznaliśmy się z pojęciem grzechu (poprzez historię pierwszego grzechu Adama i Ewy) oraz 
przebaczenia (poprzez przypowieść o Dobrym Pasterzu). Na koniec zapoznaliśmy się z historią 
św. Walentego i wykonaliśmy projekt „Walentynka - Jesus loves me”.  
      
Zadanie domowe: 
1. Podręcznik:  

 Strony (niektóre strony zostały już uzupełnione w klasie):  
12. Sakramenty to znaki Bożej miłości, przez które Bóg udziela nam 

Swych łask – str. 33-35 
13. Sakrament Chrztu wprowadza mnie do wspólnoty Kościoła – 

str. 36-38  
14. W Sakramencie pokuty Bóg przebacza nam grzechy – str. 39-41 
15. Jezus pozostał z nami w sakramencie Eucharystii – str. 43-45 
16. Kościół jest miejscem świętym – str. 46-48 
17. Kapłan to osoba poświęcona Bogu przez sakrament 

Kapłaństwa – str. 49-51 
18. Małżeństwo jest sakramentem – str. 52-53 
25. Parafia jest wspólnota ludzi, którzy kochają i czczą Boga – str. 72-74 
 Teczka Wiary: 

- pokoloruj kolorowankę z modlitwą „Któryś za nas cierpiał rany”, naucz się modlitwy; 
- pokoloruj kolorowankę „Ash Wednesday” (Środa Popielcowa); 
- zaczynając od Środy Popielcowej zamaluj jedno pole każdego dnia Wielkiego Postu w 
otrzymanym kalendarzu wielkopostnym. Proszę przynieść kalendarze na następne zajęcia.  

2.  Powtarzaj modlitwy: Znak Krzyża Św., Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży i Chwała Ojcu.  
 

PPPAAANNN   JJJEEEZZZUUUSSS   CCCIIIĘĘĘ   KKKOOOCCCHHHAAA!!!   
 
 

Prosimy rodziców 
o polubienie i subskrybowanie 

kanału YouTube parafii 
św. Konstancji. Umożliwi nam 
to transmitowanie Mszy św. 
na tym kanale. Dziękujemy. 

 


