
Katecheza 30 – Temat: Sakramenty darem Boga 

Rozpocznij katechezę słowami modlitwy Wierzę w Ciebie Boże żywy…  

W naszym życiu mamy do czynienia z różnymi znakami.  Znak odsyła nas do czegoś, 

o czymś nam mówi np. gdy widzimy człowieka z białą laską, wiemy, że jest niewidomy, 

gdy widzimy czerwone światło na przejściu, wiemy, że nie możemy przechodzić przez 

ulicę, gdy zapali się światło zielone to znak, że możemy przejść na drugą stronę itp.  

Dziś odpowiemy sobie:  W jakich znakach Bóg objawia się człowiekowi?  

            Wykonaj ćwiczenie na  str. 93 – Przejdź bezpiecznie drogę i odczytaj litery, 

które są na znakach. Rozwiązanie zapisz poniżej. 

Sakramenty są znakami zbawienia, przez które Bóg daje człowiekowi nowe życie 

(chrzest), umacnia je i zapewnia stały rozwój przez dar Ducha Świętego 

(bierzmowanie) i pokarm duchowy (Eucharystia), przebacza grzechy (pokuta i 

pojednanie), wspomaga mocą Ducha Świętego w czasie choroby i związanego z nią 

cierpienia (namaszczenie chorych), daje pasterzy swojemu Kościołowi (kapłaństwo), 

łączy ze sobą i błogosławi miłość dwojga ludzi (małżeństwo). 

Teraz wykonaj ćwiczenie na  str. 94 – dopasuj obrazek do sakramentu. Naklejki 

znajdziesz w Dodatku.  

Pan Jezus ustanowił siedem sakramentów , aby towarzyszyły człowiekowi przez 

całe jego życie. W każdym sakramencie człowiek spotyka się z Panem Bogiem, 

otrzymuje łaskę Bożą i konkretne dary, które pomagają w życiu,  dlatego powinniśmy 

szanować sakramenty i gorliwie z nich korzystać.  

Zapamiętaj  – Sakramenty to widzialne znaki Bożej miłości i obecności Chrystusa w 

Kościele. W każdym sakramencie sam Chrystus spotyka się z człowiekiem.  

Praca domowa – Naucz się siedmiu sakramentów świętych.  

 

Temat katechezy: Czcimy Maryję - Królową Polski. 

Rozpocznij katechezę sławami modlitwy „Pod Twoją obronę” w intencji 

Ojczyzny.  

 

Maryja objawiając się w 1608 roku włoskiemu  jezuicie o. Juliuszowi  Mancinelli wypowiedziała  do 

niego podczas prywatnych objawień następujące słowa:  

„Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy 

dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie” – mówiła Matka 

Boża. Wiadomość o tym, że to sama Maryja chciała, by nazywać Ją „Królową Polski” 

rozpowszechnili polscy jezuici. Król Jan Kazimierz, słysząc o objawieniach, powierzył Maryi obronę 

kraju przed najeźdźcami, a gdy Szwedzi wycofali się ze Lwowa, przed obrazem Matki Bożej 

Łaskawej 1 kwietnia 1656 roku – złożył śluby Narodu Polskiego i oddał Jej w opiekę nasz 

naród. Od tej pory Maryję nazywamy Królową Polski.   



 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzone w Polsce oficjalnie od 1923 

r., kiedy to papież Pius XI w 1923 roku na prośbę polskich biskupów zatwierdził święto Maryi 

Królowej Polski na dzień 3 maja.  

Papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii 

Loretańskiej. 

Zadania 

 Naucz się słów apelu na pamięć: 

Maryjo, Królowo Polski, 

Maryjo, Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam. 
 Przygotuj w domu ołtarz z obrazem lub figurką Maryi i módl się codziennie w 

maju słowami Litanii loretańskiej. 

Dla chętnych sprawdź  wiedzę i rozwiąż guiz 

https://krolowa.pl/quiz-czcimy-maryje/ 

 

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. 

 

J. ANGIELSKI 

 

Rozdział: 5   
 

LESSON 5 

Topic: Poznajemy nowe słowa – nazwy posiłków. 
 

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

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

 

DODATKOWO: na małych karteczkach wykonaj następujące rysunki: polskie odpowiedniki słów, 

które wprowadza Lesson 5 (śniadanie, lancz(II śniadanie), obiad, podwieczorek, przekąska)  i kostkę 

do gry.  
 

Hello 😊 How are you today?  

Are you ready for some new words? Let’s start! 
 

1. ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby Cię chwilę posłuchał, a Ty wymień 10 słów angielskich, 
które jako pierwsze przyjdą Ci na myśl (mogą dotyczyć kategorii JEDZENIE) 

https://krolowa.pl/quiz-czcimy-maryje/
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


 

2. ŁAMANIEC JĘZYKOWY: otwórz podręcznik na str. 56 (Lesson 4) i spójrz na ćw. 4 i powiedz, co 
widzisz na obrazku. Poproś rodzica, aby odtworzył Bugs Twister, (albo zrób to sama/sam jeśli 
potrafisz)  nagranie 3.18 , Spróbuj powiedzieć zdanie razem z nagraniem. 

                 Can you say it fast? – Czy potrafisz powiedzieć go szybko?  

              DLA CHĘTNYCH: Spróbuj powiedzieć łamaniec językowy bez nagrania, coraz szybciej 😊 
 

3. WPROWADZENIE SŁÓW: spójrz na zdjęcia w zad. 1 w lekcji 5 str. 57 i powiedz, co widzisz. 
Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie 3.19. Słuchaj i pokazuj kolejne zdjęcia. Posłuchaj 
nagrania jeszcze raz, poproś, aby rodzic zatrzymywał po kolejnych słowach i powtarzaj za 
nagraniem. 
 

4. ZABAWA ZE SŁOWAMI: pokazuj losowo zdjęcia w zad. 1 i mów lub czytaj słowa: czasem 
pasujące do zdjęcia, a czasem nie. Zadaniem rodzica jest mówić Yes albo No. Następnie 
poproś rodzica, aby pokazywał losowo zdjęcia, a Ty odczytuj pasujący wyraz i pokazuj słowo 
za pomocą gestów. Well done!  
 

5. WIERSZYK MUZYCZNY: spójrz na zad. 2 w podręczniku (str. 57)i powiedz, co na nich widzisz, 
używając angielskich słów. Poproś rodzica, aby odtworzył wierszyk, nagranie 3.20  i wykonaj 
zadanie 2. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj mówić wierszyk razem z 
nagraniem.  
 

6. GRY ZE SŁOWAMI: przygotuj rysunki przygotowane na dzisiejszą lekcję. Poproś, aby rodzic w 
sekrecie wybrał jeden rysunek, a Ty spróbuj zgadnąć, który został wybrany. Następnie 
spójrzcie na zad. 4 w podręczniku. Rzucaj kostką i wykonaj zadanie dla obrazka o 
wylosowanym numerze.  Jeśli wypadnie liczba oczek większa niż numer ostatniego obrazka, 
wykonaj przysiad lub podskok 

!!!W ZESZYCIE POD TEMATEM LEKCJI: 
Wklej wycięte z ćwiczeń (ze środka, Unit 5, lesson 6, Meal cards), obrazki przedstawiające 
nazwy posiłków. Obok wklejonego obrazka napisz jego polskie tłumaczenie: 
breakfast- śniadanie 
lunch – lancz 
tea- podwieczorek 
dinner- obiad (główny posiłek dnia, zwykle jedzony w środku dnia lub wieczorem) 
snack-  przekąska 
**supper-  kolacja (lekki posiłek jedzony wieczorem) – do tego słowa można dorysować 
samemu obrazek 
 

7. ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 54 (Lesson 5). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 
5.  W ćw.1 napisz po śladzie tylko te wyrazy, które dotyczą obrazka, np. w przykładzie 1 
widzimy  jabłko więc po śladzie napiszemy tylko słówko SNACK bo oznacza ono przekąskę 
czyli np. jabłko, które mamy na obrazku. 

 
8. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj wierszyka, nagranie 3.20. 

Ready? Excellent! 
 

9. DLA CHĘTNYCH: wykonaj ćwiczenie online  
           poszukaj gotowych ćwiczeń do Bugs Team 2, np. tu: 
https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202) 

 
 

Drogi rodzicu, 

Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń chciałabym zobaczyć. Rodzicu zrób proszę zdjęcie lub skan 

wykonanej strony 54 i przyślij proszę na mój adres e-mail: ewelinas83@wp.pl 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=obiad
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=kolacja
https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202


 
Zadania dodatkowe:  

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

 

LESSON  

Topić: Mój jadłospis. 

Znasz już nazwy kilku dań i produktów spożywczych oraz na poprzedniej lekcji poznałaś / poznałeś 

nazwy posiłków. 

Otwórz ćwiczenia na stronie 55, w ćwiczeniu 1 Twoim zadaniem jest zobaczyć na jadłospisy Lucy, 

Colina i Danniego i uzupełnić ich wypowiedzi na podstawie tabelki. 

Każdy z nich mówi: My plan is to eat …=Moim planem jest zjeść …(tu piszemy nazwę produktu 

przedstawiona w tabelce) for…=na ….(tu piszemy nazwę posiłku breakfast/ lunch/tea lub dinner) 

W ćwiczeniu 2, narysuj na talerzach zdrowe posiłki i napisz, co planujesz jutro zjeść na śniadanie 

(breakfast), przekąskę (snack), lancz (lunch), podwieczorek (tea) i na obiad (dinner) 

 Dla chętnych: 

Pod talerzami opisz według wzoru: 

My plan is to eat….for…..np. My plan is to eat cereal with milk for breakfast, an apple for a snack, a 

soup for lunch, a salad for tea and meatballs and potatoes for dinner. 

 

MIŁEJ ZABAWY, NAUKI, DUŻO ZDROWIA I DO ZOBACZENIA NA LEKCJI ONLINE 

 

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

