
35 
Żal za grzechy

1. Pokoloruj rysunki, które wyrażają żal za grzechy.
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2.  Znajdź litery i ułóż z nich słowo, którym wyrazisz żal 
za złe postępowanie.

3.  Jakie są rodzaje żalu za grzechy. Uzupełnij wykres: wyrazisz 
żal za złe postępowanie.
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4. Uzupełnij zdanie wyrażeniami z ramki: 

Żal za ……………… to ……………… 

z powodu popełnionych grzechów, którymi sprawiliśmy 

…………………… Panu Bogu i bliźnim.

Żałując ………………………… Pana Boga.

5. Praca własna ucznia. 

 smutek przepraszamy grzechy  przykrość
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36 
Mocne postanowienie 
poprawy

1. Dokończ zdanie:

Postanowienie poprawy polega na 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2.  Napisz, w jaki sposób możesz się poprawić z następujących 
grzechów:

Jeśli kłamię, to będę mówił prawdę

Jeśli jestem leniwy, to ……………………………………………

Jeśli grymaszę przy jedzeniu, to  ………………………………

Jeśli gniewam się na kogoś, to …………………………………

Jeśli przeszkadzam na lekcjach, to ……………………………

Jeśli nie odmawiam pacierza, to ………………………………
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3.  Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jaka cecha 
jest potrzebna w pracy nad sobą.

4.  Wypisz w papierkach do posprzątania te grzechy, 
które najczęściej popełniamy.
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5.  Zastanów się i wypisz cechy, które 
pomogą nam w walce ze słabościami 
i grzechem. Możesz skorzystać z cech 
znajdujących się w ramce. 
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6.  Praca własna ucznia.
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Szczera spowiedź

1. Podkreśl zdania prawdziwe:

37 

– W kolejce do spowiedzi można po cichu rozmawiać.

– Spowiedź rozpoczynamy znakiem krzyża.

–  Przy spowiedzi przedstawiamy się księdzu z imienia 
i nazwiska.

–  Przy spowiedzi informujemy kapłana, ile mamy lat 
i kiedy byliśmy ostatni raz do spowiedzi.

– Kapłan w konfesjonale jest pośrednikiem Pana Jezusa.

– Podczas spowiedzi głośno wymieniamy swoje grzechy.

–  Przy wymienianiu grzechów mówimy, ile razy 
je popełniliśmy.

–  Grzechów, których się wstydzimy, możemy nie 
wypowiadać.

– W czasie spowiedzi możemy księdzu zadawać pytania.
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2.  Wpisz brakujące litery i ułóż z nich 
hasło.

Ra__hunek __umienia

Żal __a g__zechy

Mocne postanowi__nie poprawy

Szc__era spowiedź

Zado__ __ uczynienie Panu B__gu i bliźniemu

3.  Dokończ zdanie:

Spowiedź jest szczera, to…………………………………

 ……………………………………………………………

……………………………………………………………

127



4.  Rozwiąż łamigłówkę, a dowiesz się, 
dlaczego należy spowiadać się przed 
kapłanem.

5.  Praca własna ucznia.
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38 
Zadośćuczynienie Bogu 
i bliźniemu

1. Uzupełnij tekst:

Zadośćuczynienie jest to ……………………………………

Panu Bogu i …………………… krzywd, jakie wyrządziliśmy 

naszymi ………………………………………

2.  W jaki sposób możemy zadośćuczynić Panu Bogu 
i bliźniemu? Rozwiąż zaszyfrowane zdanie.
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3.  Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jak inaczej 
nazywamy zadośćuczynienie.
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4.  Napisz, jak możesz wynagrodzić grzechy 
względem rodziców, nauczycieli, kolegów 
i koleżanek.

Rodzice 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Nauczyciele 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Koledzy i koleżanki 

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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Z Jezusem 
przygotowujemy dary39 

1. Uzupełnij krzyżówkę:

132



2.  Wytnij, ułóż, wklej rysunki.
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2.  Wytnij, ułóż, wklej rysunki.
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4.  Zastanów się, a następnie napisz, co możesz ofiarować Panu 
Jezusowi w najbliższą niedzielę na Mszę Świętą.

3.  Zaznacz te rzeczy, które przynosimy 
w procesji z darami.
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40 
Z Jezusem 
ofiarowujemy się Bogu

1.  Wykreśl z poniższego diagramu imiona ludzi, którzy 
składali ofiary Bogu w Starym Testamencie. Pozostałe 
litery utworzą rozwiązanie.

…………………………………………………………………………
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2. Uzupełnij zdanie i zapamiętaj!

Msza Święta – jest to jedyna …………………… Nowego 

Testamentu,  w której ……………  …………… ofiaruje 

się swemu ……………… i jest obecny pod postaciami 

………………… i ………………… .

 WINA  OFIARA CHLEBA JEZUS           OJCU PAN

3.  Przejdź labirynt i z pozbieranych liter ułóż rozwiązanie.
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4.  Połącz punkty i odpowiednio pokoloruj.
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Jezus obecny pod postacią 
chleba i wina

1. Pokoloruj obrazek według wzoru.

41 
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3. Uzupełnij zdanie wyrazami z ramki.

2. Ułóż hasło z rozsypanki literowej.

PRZEISTOCZENIE – moment w czasie 

………………………………………

kiedy następuje przemiana ………………… 

i …………………… w prawdziwe …………………… 

i …………………. Chrystusa.
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4.  Uzupełnij krzyżówkę, a dowiesz 
się, jak inaczej nazywamy moment 
PRZEISTOCZENIA, które dokonuje się 
podczas Mszy Świętej.
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Bierzcie i jedzcie

42 
1.  Wytnij i ułóż odpowiednio rysunki. Podpisz, 

co przedstawia obrazek.
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1.  Wytnij i ułóż odpowiednio rysunki. Podpisz, 
co przedstawia obrazek.

…………………………………………       ………………………………………
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2.  Wykreśl co drugą literę z poniższego ciągu, a dowiesz się, kiedy 
i gdzie Pan Jezus odprawił pierwszą Mszę Świętą.

3. Zakreśl na czarno fałszywe stwierdzenia.

–  Prawdziwe ciało Pana Jezusa 
pod postacią chleba

– Niszczy życie Boże

– Pokarm na życie wieczne

– Najwspanialszy dar 

–  Odpuszcza grzechy lekkie 
(powszednie)

– Umacnia wiarę

– Pokarm doczesny

– Ożywia duszę

– Uświęca życie

– Chleb z nieba

–  Odpuszcza grzechy ciężkie 
(śmiertelne)

Komunia Święta:
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5.  Praca własna ucznia.

4.  Napisz modlitwę, w której podziękujesz Panu Jezusowi 
za dar Pierwszej Komunii Świętej.
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Dziękujemy Bogu 
za wielkie dzieła Jego43 

1.  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie są części liturgii 
eucharystycznej, zaznacz w poniższym diagramie trzy 
cnoty Boskie.
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2.  Dorysuj brakujące elementy i pokoloruj obrazki 
poszczególnych części liturgii eucharystycznej.

3.  Rozwiąż rebus:

Komunia Święta – prawdziwe Ciało 
i prawdziwa Krew Pana Jezusa to inaczej:
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4.  Wymień nutki na odpowiednie wyrażenia.
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44 
Modlimy się do Ojca 
i prosimy o pokój

1.  Wypisz z Modlitwy Pańskiej siedem próśb skierowanych 
do Boga Ojca.

1. ......................................................................................................

2. ......................................................................................................

3. ......................................................................................................

4. ......................................................................................................

5. ......................................................................................................

6. ......................................................................................................

7. ......................................................................................................
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2.  Wypisz cechy dziecka Bożego, którego Ojcem jest Pan Bóg. 
Podpowiedź odnajdziesz w lustrzanym odbiciu ramki.

3.  Narysuj, w jaki sposób można naprawić przedstawione 
na rysunkach zło.
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4.  Odpowiednio poprowadź linie i podpisz, 
co symbolizuje powstały rysunek.

………………………………………………………

………………………………………………………
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Oto Baranek Boży

45 

1.  Odnajdź litery, odpowiednio ułóż i wpisz – tak św. Jan Chrzciciel 
nazwał Pana Jezusa.
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2. Ułóż rozsypankę wyrazową.

............................................................................

............................................................................

3.  Jeśli chcesz przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej, usuń złe uczynki 
ze swojego serca – możesz pomalować na czerwono lub zamalować, 
rysując kwiaty.
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4.  Napisz swój krótki list do Pana Jezusa 
– tak jak czyniła to Nennolina.

5. Praca własna ucznia.
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