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•	„Zeszyt ucznia” z ćwiczeniami spełnia 

wielorakie funkcje: pomaga wprowadzić 
w temat, zaktywizować ucznia, pogłębić 
lub utrwalić treści lekcji.

•	Dziecko z pomocą katechety lub samo-
dzielnie znajduje w „Zeszycie ucznia” od-
powiednie polecenie, do którego odsyła 
wskazówka w podręczniku.

•	Ćwiczenia zakładają samodzielną i twór-
czą pracę ucznia. Może on uzupełniać 
ilustracje, układać puzzle, tworzyć obrazy 
z wyciętych elementów i realizować wła-
sne pomysły plastyczne.

•	Zaproponowano również zadania wyma-
gające większego skupienia: wypełnianie 
witrażyków, labirynty itp.

•	Zadania były konsultowane z nauczycie-
lami religii i zostały dostosowane do moż-
liwości dzieci siedmioletnich.

•	Do „Zeszytu ucznia” dodano wkładkę 
z wybranymi modlitwami z „Małego kate-
chizmu”.

Seria podręczników „W drodze do Wieczer-
nika” ma pomóc w przygotowaniu dzieci 
w wieku 6-8 lat do przyjęcia sakramen-
tów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 
W klasie 1 akcent położony jest na osobi-
ste przeżywanie wiary przez sześciolatka, 
w klasach 2 i 3 – na doświadczenie Boga 
we wspólnocie.
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Zeszyt ucznia 
jest pomocą uzupełniającą 

do podręcznika 
„Kochamy Pana Jezusa”.
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