
Klasa 8 
 

Wracajcie do Mnie. Wielki Post. 
 
Chwile mile spędzone nad tym tematem znajdziesz klikając tu link 1 – 
link 2. A podbudowująca ciebie odpowiedź o tym, dlaczego nie 
powinniśmy się popisywać przed ludźmi jest na stronie 136 w 
podręczniku /Mt 6./ Warto to przeczytać, warto o tym pamiętać. 
 

Św. Jan Paweł II. 
 

Nie sposób ominąć ten temat, gdy obchodzimy 100. rocznicę od Jego 
urodzin. Będziemy mieli konkurs. Ciekawostki, które są tu – kliknij w link 
1 - do zapamiętania, pomogą ci osiągnąć sukces nie na jednym 
konkursie o Papieżu Polaku. 
 
 

Klasy łączone 6-7 
 

Powstanie Ewangelii. 
 

Serdecznie zapraszam ciebie na atrakcje – kliknij tu link 1    
 

Odpowiedzieć na potrzeby czasu. 
 

Czy Pan Jezus miał psy?... Co za dziwne pytanie? Dlaczego jest ono 
ważne? Proszę sprawdź na stronie 108 w podręczniku, czytanka pt.  Psy 
Pańskie. A następnie odpowiedz na to pytanie. 
 
 

Klasy łączone 4-5 
 

Pan Jezus przynosi zbawienie. 
 
25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najśw. Maryi Panny. 
Dowiedz się czegoś więcej klikając tu link 1 bo Matka Boża wiele 
pomogła Chrystusowi w dziele zbawienia.  
  
 

Szerzę dobro. 
 
Zapoznaj się z pracą tarnowskich misjonarzy klikając na 

http://www.misje.diecezja.tarnow.pl/ , a może też się za nich pomódl.  

Przecież też powinieneś/ powinnaś czynić dobro. 

 

Klasa 3 

https://view.genial.ly/5e724177347634260ab2e13c/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR0Q-x-PgoVu8ekBFySEL_EPsw4SOnQA5KmgmtRPaOeKxOMy6rw96AhpTI8
https://view.genial.ly/5e7111c9441b277ce8f33281/interactive-image-wielki-post?fbclid=IwAR044kkJ_Kr2Y69EHaPZK2Z-38I6ViGeKbkuAePz31HBKLVatzwx_56elhk
https://view.genial.ly/5e71ee537f61fc6c1f3e0e1b/interactive-image-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR29-_5WTBXCxozTyp1bCP5JHijS0te7FiLVXZVizKC1Rod_YqQiYZ_jPK0
https://view.genial.ly/5e71ee537f61fc6c1f3e0e1b/interactive-image-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR29-_5WTBXCxozTyp1bCP5JHijS0te7FiLVXZVizKC1Rod_YqQiYZ_jPK0
https://view.genial.ly/5e73ac6c34adcc102c3ac283/interactive-image-powstanie-ewangelii?fbclid=IwAR223hLxm1PtrX5mKT6jjB_mo5QWqj7b-BBbo9k9zRxptEQANO3mlu7e4aE
https://view.genial.ly/5e73626bdbfec70f5fc66915/interactive-image-zwiastowanie-klasy-5-8?fbclid=IwAR004gfd5QS4KXnWCkuRxPhKyY4wQ0PtyWQlihlQo4oUTN0L__xON3FgA4U
http://www.misje.diecezja.tarnow.pl/


Msza św.  

Zapoznaj się z wiadomościami na link 1 a na pewno Msza św. na której 

wnet przyjmiesz po raz pierwszy Chrystusa w Eucharystii, będzie 

bardziej ciekawsza i atrakcyjniejsza. 

Liturgia Słowa- Wyznanie wiary. 

Na str. 163 podręcznika, pisze w modlitwie o Ponckim Piłacie /chodzi 

oczywiście o Poncjusza Piłata/.  Jak się nazywa ta modlitwa w której 

występuje ta postać ? 

 

Klasy łączone 1-2 

Jezus ofiaruje siebie za nas /cz.1,2/ 

Ofiarować to znaczy poświęcić coś dla kogoś. Na stronie 88 podręcznika 

jest napisane co Mateusz ofiarował swej mamie i co ona z tym uczyniła. 

Będzie ciekawie, gdy poprosisz mamę, aby ci przeczytała! A czy wiesz, 

co Pan Jezus co ofiarował, abyś był szczęśliwy ?  

 

Oddziały przedszkolne 

Jezus uzdrawia chorych. 

Kiedy oglądniesz  – kliknij na  link - to lepiej zrozumiesz dlaczego Jezus 

pomaga ludziom.  Na pewno ci się to spodoba. 

 

Jezus szuka przyjaciół. 

W kolejnym zadaniu apostolskim, proszę rodziców abyście pokazali 

swemu dziecku obrazki np. kolędowe, lub krótko opowiedzieli  dzieciom 

którzy przyjaciele Pana Jezusa są namalowani na ścianach kościoła 

parafialnego w Słupcu. 

https://view.genial.ly/5e7116da472b9b0de86f4722/interactive-image-msza-swieta-kl-3-cz1
https://youtu.be/WJ9c0lJPCRQ

