
 

K A T E C H E Z Y  -  K L A S A  2 A ,  B ,  C  

Katecheza 25 – Temat: Sakrament pokuty i pojednania 

1. W podręczniku na str. 77 masz pokazany konfesjonał. Taki konfesjonał 

możesz zobaczyć w każdym kościele. Konfesjonał jest to specjalny mebel 

w kościele w kształcie zabudowanego ze wszystkich stron krzesła, z 

jednym lub dwoma klęcznikami. Bywa bogato zdobiony. Przy konfesjonale 

człowiek wyznaje swoje grzechy, a kapłan, mocą Jezusa Chrystusa udziela 

rozgrzeszenia. 

Zapamiętaj – Rozgrzeszenie to udzielone przez Boga, za pośrednictwem 

kapłana, przebaczenie grzechów.  

2. Teraz na str. 78  wyrazami z ramki uzupełnij treść formuły spowiedzi 

powszechnej: 

Spowiadam się Bogu  wszechmogącemu  i wam bracia i siostry, 

że bardzo zgrzeszyłem myślą , mową, uczynkiem i zaniedbaniem . Moja wina, 

moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam  Najświętszą 

Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich  Aniołów i świętych  i was bracia i siostry, o 

modlitwę za mnie do Pana  Boga naszego.  

3. Jako uczniowie kl. II jeszcze nie przystępujecie do sakramentu pokuty i 

pojednania, ale możecie prosić Pana Boga o przebaczenie grzechów 

słowami spowiedzi powszechnej, której formułę przed chwilą uzupełniliście 

w podręczniku. Możecie to czynić nie tylko podczas Mszy Świętej, ale 

również w osobistej, prywatnej modlitwie.  

4. Sakrament pokuty i pojednania jest też nazywamy spowiedzią. W 

sakramencie pokuty i pojednania Bóg przez kapłana odpuszcza nam grzech. 

Spowiedź jedna człowieka z Bogiem i z innymi ludźmi.  Do każdej 

spowiedzi należy się odpowiednio przygotować.    

Teraz na str. 78 wklej naklejki w odpowiednie miejsca, a dowiesz się, jakie są 

warunki sakramentu pokuty i pojednania.  

Zadanie domowe – Naucz się formuły spowiedzi powszechnej oraz warunków 

sakramentu pokuty i pojednania.  

 

Katecheza 26 – Temat: Muszę się poprawiać. 

1. Przeczytaj uważnie następujące opowiadanie:  

Pewnego zimowego dnia Kuba i Klaudia razem z koleżankami i kolegami z 

klasy szli na lodowisko. Wybierali się bardzo szybko, gdyż byli już nieco 

spóźnieni. Tego ranka zaspali trochę. Mama prosiła ich, aby wychodząc nie 

zapomnieli ciepło się ubrać.  

- Załóżcie czapki i pozapinajcie kurtki – przypomniała mama wybiegającym z 

domu dzieciom.  



Kuba i Klaudia byli tak przejęci dotarciem na czas na lodowisko, że nie 

posłuchali rady mamy.  

- Nie mamy na to czasu – wykrzyknął Kuba.  

- Biegnijmy – dodała Klaudia – bo się spóźnimy.  

Kiedy dotarli na lodowisko, było im już trochę zimno. Pozapinali sobie kurtki, 

nałożyli czapki, ale … tego wieczoru, kiedy wrócili do domu, okazało się, że boli 

ich gardło i mają gorączkę. Kuba i Klaudia postanowili się poprawić i następnym 

razem posłuchać mamy.  

2. Pan Jezus, który chce by nasze życie było udane, wzywa nas do 

nawrócenia. Nie chodzi tu tylko o wyrabiane nawyków bądź odwracanie 

się od złego postępowania na siłę, prawie bez Jezusa. Bardziej chodzi o 

zmianę sposobu myślenia.  

Nawracać się to  stawać się lepszym. To zmieniać nieustannie swoje myślenie 

na takie, które podoba się Panu Jezusowi.  

3. Często to, co najważniejsze, dużo nas kosztuje. Trzeba się natrudzić, żeby 

być lepszym. Warto podjąć ten trud. Każdy, kto chce coś osiągnąć w życiu, 

powinien liczyć się z tym, że  będzie musiał podjąć trud rezygnacji z 

czegoś. Pomocne mogą być dobre postanowienia, jakaś drobna pokuta, 

która pomoże nam w pracy nad sobą. Każda praca nad sobą zaczyna się w 

rozumie człowieka. Musimy chcieć podjąć wysiłek zmiany czegoś na 

lepsze. 

4. Teraz wykonaj ćwiczenie w podręczniku str. 80  – przejdź labirynt, a 

dowiesz się, o czym powinieneś myśleć. Wybierz te dobre cechy. Z nich 

wybierz trzy, nad którymi chcesz pracować i w podręczniku na  str. 

81 napisz dlaczego. 

 

Zapamiętaj: 

W pracy nad sobą chodzi o  to, aby coraz bardziej przyjaźnić się z Jezusem, 

poznawać Go, myśleć tak, jak On myślał. Najważniejsze jest nieustannie 

szukać Jezusa i być blisko Niego. Gdy zbliżam się do Boga, On zmienia moje 

życie. 

Praca domowa – podręcznik str. 81 – Wpisz swoje postanowienie: Od dzisiaj 

chcę się poprawiać. Będę …………………………………………………….., abym 

każdego dnia stawał się lepszy.  

  



J. ANGIELSKI 

 

Klasy 2 

rozdział 5 

I . LESSON 3  – Poznajemy historyjkę. 

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. 

Książki– dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/. 

Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne 

podczas lekcji. 

 

DODATKOWO: przygotuj swoje mini karty 

 

Hello 😊 How are you today?  

Three, two, one – it’s story time! Let’s start! 

 

1. ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę WHAT’S ON THE MENU TODAY? , 

nagranie 3.8 .Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty. 

Oraz powtórzenie słówek: https://www.youtube.com/watch?v=efhNHQz1stk 

 

2. POWTÓRZENIE SŁÓW: przygotuj swoje mini karty i zagraj z rodzicem w grę, np. What’s the 

change? – rozłóżcie mini karty, zamknij oczy, a rodzic zamienia miejscami dwie z kart. Otwórz 

oczy i powiedz po angielsku, jakie karty zmieniły miejsce. Powtórzcie zabawę. A może 

zamienicie się rolami? Great! 

 

3. WPROWADZENIE HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str. 54, 55(Lesson 3). Popatrz na obrazki 

i spróbuj zgadnąć co się wydarzy w scenkach historyjki.  

4. HISTORYJKA:obejrzyj animowaną wersję historyjki😊 LINK do odpowiedniego filmu na kanale 

YouTube Macmillan Polska,  https://www.youtube.com/watch?v=9LA2uABdNLw 

Dzieci nie muszą rozumieć słowo w słowo, wystarczy ogólny sens historyjki. 

Przydatne słówka i zwroty podczas słuchania (nie trzeba ich przepisywać do zeszytu): wild 

wasps- dzikie osy , bank robbers- przestępcy napadający na bank, clever- mądry, 

dangerous- niebezpieczny, How can we find them? – Jak możemy ich znaleźć? ,  What’s on 

the menu today?- co jest dziś w menu? , Are you ready to order?- Czy jesteście gotowi, 

żeby złożyć zamówienie?, Here you are? – Proszę (mówimy gdy coś komuś podajemy), Let’s 

listen!- Posłuchajmy!, We’ve got the money. – Mamy (te) pieniądze. 

 

>Do you like the story? 

 

Dla chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwOrzCHyF84 

 

5. ZABAWA ZHISTORYJKĄ: spójrz na historyjkę w podręczniku. Poproś rodzica, aby odtworzył 

nagranie do historyjki, nagranie 3.12. Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał nagranie: 

spróbuj powiedzieć, co będzie dalej. 

 

https://anglistaonline.macmillan.pl/
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.youtube.com/watch?v=efhNHQz1stk
https://www.youtube.com/watch?v=9LA2uABdNLw
https://www.youtube.com/watch?v=TwOrzCHyF84


 

 

 

 

II. LESSON 4– Utrwalamy historyjkę i poznajemy piosenkę. 

 

 

Ding, ding, dong – a story and a song! Let’s start!. 

 

1.ĆWICZYMY CZYTANIE: spójrz na zad. 2 w lekcji 4 w podręczniku. Przeczytaj kolejne wyrazy i wskaż 

palcem odpowiadające im elementy ilustracji. 😊Great job! 

 

2.ZABAWA Z PIOSENKĄ: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę nagranie 3.15. Wstań, (tańcz jeśli 

chcesz) i spróbuj śpiewać. Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał nagranie. Wówczas Ty 

zastygaj w bezruchu.  

Are you tired? 

3.PIOSENKA: spójrz na zad. 4 w podręczniku na str.56. Posłuchaj piosenki nagranie 3.15, wskazuj 

odpowiednie obrazki. Posłuchaj ponownie piosenki w wersji Guided singing  

(z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) i śpiewaj razem z nagraniem. Następnie 

przeczytaj treść dymków w zad. 4 i połącz je z odpowiednimi obrazkami. 

 

4.ĆWICZENIA:  

Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 53 (Lesson4). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 4. 

Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj poznanej dziś piosenki 

 

!! W zeszycie zapisz proszę: 

 

Can I have some meatballs and cabbage, please? (Czy mogę prosić (zamówić) klopsiki i kapustę?) 

 Yes, of course. (Oczywiście,że tak) 

No, sorry. (niestety nie, przepraszam) 

 

Napisz 3 zdania o tym co lubisz jeść i 3 o tym czego nie lubisz. Swoje zdania zacznij od: 

I like…..(np. I like chicken) 

I don’t like…. (I don’t like bananas) 

 

Ready? Good job! 

😊Goodbye! 

 

Zadania dla chętnych:  

 Student’sPractice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń) 
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-2/sets 

Mam nadzieję, że chętnie uczysz się języka angielskiego.  

Dużo zdrowia i miłej nauki 

 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-2/sets


Wychowanie fizyczne 

 

Tematy klasa 2 

1. Błędy w przyjmowanej postawie ciała.(temat w załączniku) 

2. Ćwiczenia zdrowy kregosłup. 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y

