
KLASA 6C 

Witaj, 

Przesyłam Ci kolejną ściągę do wykonania ćwiczeń z bieżącego tygodnia. 

 

Otwórz ćwiczenia na str. 98. Zajdziesz temat: PAN MIŁOSIERDZIA. 

W zadaniu podkreśl słowa:  

 DOBROĆ,  

 DLA CIEBIE ZSTAPIŁEM Z NIEBA NA ZIEMIĘ 

 POZWOLIŁEM PRZYBIĆ SIĘ DO KRZYŻA 

 POZWOLIŁEM OTWORZYĆ WŁÓCZNIA NAJŚWIETSZE SERCE SWOJE 

 OTWORZYŁEM CI ŹRODŁO MIŁOSIERDZIA  

 UNIŻONEGO SERCA NIGDY NIE ODRZUCĘ 

 JA CIĘ NAPEŁNIĘ SKARBAMI ŁASK 

Na szarym tle napisz: 

Jezu, ufam Tobie, Jezu kocham Cię! 

W miłosierdziu swoim nie opuszczaj mnie 

Jezu, ufam Tobie, Jezu kocham Cię! 

Do swojego serca mocno przytul mnie. 

 

Na str. 99 masz narysowany różaniec. Pamiętasz, że prosiłam Cię, abyś nauczył /a się odmawiać KORONKI 

 DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Ufam, że wykonałeś/łaś to zadanie, dlatego teraz tylko wpisz brakujące słowa: 
 

Patrząc od dołu rysunku (krzyżyka) . Jeśli nadal nie wiesz na której linijce wpisać – zapytaj Rodziców  

lub znajdź w Internecie i wpisz:  

OJCZE NASZ 

ZDROWAŚ MARYJO 

SKŁAD APOSTOLSKI 

OJCZE PRZEDWIECZNY… (to jest początek dłuższej modlitwy) 

DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI… (to też jest początek dłuższej modlitwy, ale z pewnością to już wiesz) 

 

 

Teraz otwórz ćwiczenia na str. 100. Zajdziesz temat: DOBRY PASTERZ. 

Masz narysowaną tabelkę. 

PASTERZ PAN JEZUS 

Stoi na czele Mówi uczniom: idźcie na cały świat… 

Prowadzi na pastwisko Przez chrzest włącza nas do wspólnoty Kościoła 

Troszczy się o owce Udziela rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania 

Opiekuje się owcami Karmi nas swoim Ciałem w Komunii Świętej 

Owce znają jego głos Naucza, kiedy czytamy Pismo Święte 

 

                                                                                             Przepisz zdania kursywą (pochylone), brakujące w tabeli. 

 

Poniżej na szarym tle napisz: 
 

O, Panie, Tyś moim Pasterzem 

Tak dobrym, że nic mi nie braknie 

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz 

Prostymi ścieżkami prowadzisz. 

Ref: Pasterzem moim jest Pan 

                       I nie brak mi niczego. 

 



 

Na str. 101 masz wypisane znane Ci już bardzo dobrze sakramenty święte. Pod obrazkiem napisz: 

 

Jezus, Dobry Pasterz przez: 

CHRZEST – czyni nas swoimi dziećmi 

BIERZMOWANIE – udziela nam darów do mężnego wyznawania wiary 

EUCHARYSTIĘ – karmi nas w drodze do nieba 

POKUTĘ – podnosi nas z upadków (grzechów) 

NAMASZCZENIE CHORYCH – podtrzymuje nasze siły 

KAPŁAŃSTWO – daje nam przewodników do wieczności 

MAŁŻEŃSTWO – udziela błogosławieństwa tym, którzy Go o nie proszą 

 

Uff, koniec!. Wypełniłeś WSZYSTKIE ZADANIA na ten tydzień. Czy taka praca jest dla Ciebie trudna? Obciążająca?  

Chciałabym „zobaczyć” wypełnione przez Ciebie ćwiczenia. Dlatego proszę o zdjęcia/skan lub jakkolwiek wolisz. 

 

Jeśli chcesz mi coś napisać, powiedzieć… - pisz na adres: aagnieszkarscj@wp.pl lub przez telefon: 693-316-363 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie 

Twoja Siostra Agnieszka  

mailto:aagnieszkarscj@wp.pl

