
Materiał dydaktyczny do prowadzenia on-line lekcji religii dla klas I-III  

 
Propozycje lekcji religii dla klas I-III 

 
on-line 23-27 marca 2020r. 

 
Kochani opracowałam 6 katechez do wykorzystanie do pracy on-line, które wysyłacie w swojej 
szkole na podane platformy. 

Bożena Szczurek 
 

 

 

 

klasa I Szkoła podstawowa 

 

Witam was drodzy rodzice i uczniowie, dziś tematem naszego spotkania jest; 
 

1.  Zwiastowanie Pańskie. 

 
Zadanie 1: Wysłuchaj uważnie piosenki 

 
https://youtu.be/b4kVUQuW_RE piosenka Arki Noego – Ona powiedziała tak 2,44 
 

Po wysłuchaniu piosenki odpowiedz, kogo Pan Bóg wybrał na mamę Pana Jezusa? 
 

Zadanie 2: Obejrzyj uważnie krótki film 
 
ttps://youtu.be/sFlw4oMMTX0 Opowieść o Jezusie kl I Zwiastowanie 5,16 

 
Czy wiesz, kogo Pan Bóg posłał do Matki Bożej, aby oznajmić, że będzie miała Syna? 

 
W zeszycie narysuj dla Matki Bożej serduszko lub kwiatka. Pomódl się modlitwą „Zdrowaś Maryjo” 
- podziękuj Panu Bogu za swoją mamę. 

 
Zadanie 3. Dziś zrób dobry uczynek i pamiętaj wieczorem o modlitwie. 

 
Klasa I 

 Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy 

 
Zadanie 1: Obejrzyj uważnie krótki fragment filmu 

 
https://youtu.be/mBBvNukgCswWjazd Pana Jezusa do Jerozolimy 1,46 
 

Praca z podręcznikiem katecheza 38 str. 26 
Przeczytaj uważnie tekst i odp. Kogo witają tak radośnie znajdujące się osoby i w jaki sposób? 

Przeczytaj przy pomocy rodziców uważnie krótki fragment z Pisma świętego - podręcznik str. 27. 
  
Słowami Hosanna ludzie witali Pana Jezusa jako Króla. 

Wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 str. 27 
Pomódl się modlitwą „Ojcze nasz”. Dla chętnych dzieci: możesz wykonać z rodzicami palmę 

wielkanocną. 
  

https://youtu.be/b4kVUQuW_RE
https://youtu.be/sFlw4oMMTX0


Klasa II 

 
Witam was drodzy rodzice i uczniowie, dziś tematem naszego spotkania jest; 

 
2.  Zwiastowanie Pańskie. 

 
Zadanie 1: Wysłuchaj uważnie piosenki 
 

https://youtu.be/_3xjgPj9VPQ – Magda Anioł Historia Gabriel 
 

Po wysłuchaniu piosenki odpowiedz, kogo Pan Bóg wybrał na mamę Pana Jezusa? 
 
Wpisz do zeszytu trzy tytuły jakimi jest nazywana Matka Boża w tej piosence. 

 
Zadanie 2: Obejrzyj uważnie krótki film 

 
https://youtu.be/sFlw4oMMTX0 Opowieść o Jezusie  Zwiastowanie 5,16 
 

Czy wiesz, kogo Pan Bóg posłał do Matki Bożej, aby oznajmić, że będzie miała Syna? 
 

 Pomódl się odmawiając 1 dziesiątkę różańca – tak jak to robimy na każdej lekcji religii 
 (Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) 
 

Zadanie 3. Dla chętnych  - Napisz do zeszytu krótką modlitwę do Matki Bożej. 
 

Klasa II 

Najważniejszy tydzień w roku. 
 

Zadanie 1; Przeczytaj głośno tekst z podręcznika str. 32. 
Podkreśl w przeczytanym tekście: 

– Jak nazywamy najważniejszy tydzień? 
– Co wspominamy w tym tygodniu? 
– Jakie sakramenty pozostawił nam Pan Jezus? 

Zadanie 2: 
Wpisz do zeszytu; Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – rozpoczyna Wielki Tydzień, najważnie jszy 

czas w roku liturgicznym. 
Zadanie 2: 
Obejrzyj uważnie krótki fragment filmu 

 
https://youtu.be/mBBvNukgCswWjazd Pana Jezusa do Jerozolimy 1,46 

 
W jaki sposób ludzie witali Pana Jezusa jako Króla? 
 

Zadanie 3: Wykonaj ćwiczenie 1 str. 32 
Dla chętnych 

httphttps://learningapps.org/index.php?category=87&subcategory=8057&s= 
s://learningapps.org/index.php?category=87&subcategory=8057&s= Niedziela Palmowa 
Pomódl się modlitwą Ojcze nasz dziękując Panu Jezusowi za Jego miłość do nas. 

Polecam również specjalne zajęcia dla dzieci: "Mocni w Duchu" 
https://youtu.be/CkeP3Npgspcdzieciom: codziennie godz. 11.00 

 

https://youtu.be/_3xjgPj9VPQ
https://youtu.be/sFlw4oMMTX0
https://learningapps.org/index.php?category=87&subcategory=8057&s=
https://learningapps.org/index.php?category=87&subcategory=8057&s=
https://learningapps.org/index.php?category=87&subcategory=8057&s=
https://youtu.be/CkeP3Npgspc


Klasa III 

 

Zadanie 1: Wysłuchaj uważnie piosenki 

 
https://youtu.be/_3xjgPj9VPQ – Magda Anioł Historia Gabriel 

 
Po wysłuchaniu piosenki odpowiedz, kogo Pan Bóg wybrał na mamę Pana Jezusa? 
 

Wpisz do zeszytu cztery tytuły jakimi jest nazywana Matka Boża w tej piosence. 
 

Zadanie 2: Obejrzyj uważnie krótki film 
 
ttps://youtu.be/sFlw4oMMTX0 Opowieść o Jezusie  Zwiastowanie 5,16 

 
Czy wiesz, kogo Pan Bóg posłał do Matki Bożej, aby oznajmić, że będzie miała Syna? 

Zadanie 3: 
W zeszycie masz modlitwę „Anioł Pański”, przeczytaj głośno i podkreśl słowa wypowiedziane przez 
Matkę Bożą. Przepisz je do zeszytu. 

 
 Pomódl się modlitwą „Anioł Pański” 

 
Zadanie 3. Do nauki modlitwa „Anioł Pański”. 
 

Klasa III 

Druga jednostka lekcyjna. 

 
Jezus wydany za nasze grzechy. 
Zadanie 1: 

Przypomnij stacje Drogi Krzyżowej z wykorzystaniem 
https://learningapps.org/2070671 – Droga krzyżowa 

 
Odmów modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami. 
 

Zadanie 2: 
Tekst z podręcznika ze str. 44 czytaliśmy w klasie z podziałem na role. Przeczytaj go jeszcze raz 

głośno. Pan Jezus ofiarował się za nas na krzyżu. 
 
Zadanie 3: W ćwiczeniu nr 3 str. 125 widzimy jak dzieci niosą dary: wino, wodę, chleb, które Duch 

Święty przemienia w Ciało i Krew Pana Jezusa w każdej Mszy świętej. Jest to wielka tajemnica wiary.  
O tym będziemy się uczyć na następnych spotkaniach. 

 
Pomódl się słowami Panie Jezu dziękuję, że ofiarujesz się za mnie w każdej Mszy świętej. Kocham 
Ciebie. 

Zadanie 4.str. 125. 
Dla chętnych ćwiczenie 8 str. 126. 

Odmów krótką modlitwę w której podziękujesz Panu Jezusowi i poprosisz o pokój i zdrowie dla 
rodziny i wszystkich dzieci świata. 
 

 Spotkania online dla dzieci z naszej diecezji rozpoczniemy już w najbliższą niedzielę (22 marca) 
i potrwają one trzy dni. Każdego dnia o godz. 10.00 udostępniany będzie film za pomocą profilu 

duszpasterstwa na Facebooku i na kanale duszpasterstwa na YouTube. 

https://youtu.be/_3xjgPj9VPQ
https://youtu.be/sFlw4oMMTX0
https://learningapps.org/2070671

