
Klasa 8 

Triduum Paschalne 

Zbliża się Wielki Tydzień . Przeczytaj w  podręczniku na str. 138 artykuł  Jak przeżyć te dni?  

A następnie jeśli chcesz otrzymać ładną ocenę, prześlij mi mailem swoje jedno, dowolne i 

najlepsze spostrzeżenie z tego artykułu. 

Wielki Piątek 

Z pewnością wzruszysz się kiedy przeglądniesz Wielki Piątek – kliknij tu  link 1. Ale 

Triduum Paschalne to nie tylko ten jeden dzień. Dlaczego? Dowiesz się czytając Masz 

wiadomość, str. 139. 

 

Klasy łączone 6-7 

Odpowiedzieć na potrzeby czasu, utrwalenie. 

Napisz mi odpowiedź na pytanie ze str. 108, pod obrazkiem: Co mamie się przyśniło ?,                  

a dowiem się, co to są  Psy Pańskie. I jeszcze dowolna zagadka ułożona przez bł. Jordana                

z Saksonii: Co jest lepsze, jeść czy pić? Odpowiedź na tą zagadkę znajdziesz na str.109. Na 

nią nie musisz przysyłać odpowiedzi. Tak naprawdę, to w niej nie chodzi o picie lub jedzenie.  

Izrael w czasach Chrystusa. 

Ponieważ jeszcze nie możesz samemu jeździć po świecie, więc w ramach reklamy proponuję 

ci przejażdżkę po Izraelu. Może kiedyś tam pojedziesz?  Kliknij tu link 1 i odpręż się na 

chwilę. 

 

Klasy łączone 4-5 

Niedziela Palmowa 

Wydarzenia z Niedzieli Palmowej rozpoczynają Wielki Tydzień i wiążą się z uroczystym 

wjazdem Pana Jezusa. Więcej wzruszających wiadomości  znajdziesz tu link 2    

 Ostatnia Wieczerza 

Jest takie szczególne miejsce w Jerozolimie. Czuję, że oglądając to – kliknij w link 1- 

sprawię ci satysfakcję. Dlaczego? Zobacz!! 

 

Klasa 3 

Moje przygotowania do Spowiedzi św. /cz.1,2/ 
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Nim dojdzie do pięknego dnia waszej spowiedzi i Komunii św. powtarzajmy jeszcze. Dziś 

ciekawe chwile spędzicie, klikając na  link 1 – link 2 

Żal za grzechy drogą powrotu do Boga. 

Przeczytaj fragment Ewangelii według św. Łukasza, str. 96, a następnie oglądnij  link 1  

 

Klasy łączone 1-2 

Na początku Wielkiego Tygodnia 

Chciałbym abyś przy pomocy mamy lub taty,  mógł dowiedzieć się i przeżyć wspaniałych 

chwil z Panem Jezusem. Zbliża się Wielki Tydzień. Zobacz, co rozpoczyna ten Wielki 

Tydzień- kliknij na link 1  a potem na link 2 

Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi /cz.1/ 

Któż by nie chciał zostać świętym ?… Jak to zrobić? Dowiesz się na przykładzie św. 

Dominika, w czytance w podręczniku pt. I ty możesz zostać świętym… str.130-131. Poproś 

mamę, aby ci ją przeczytała. 

 

Oddziały przedszkolne 

Anioł Stróż 

Nie zapominaj drogie dziecko o swoim przyjacielu aniele Stróżu, a mama niech ci pomoże 

miło spędzić czas i kliknąć na link 1 

Ojcze nasz. 

Najpierw posłuchaj gdy klikniesz, co mówi apostoł - kliknij tu – link 1 oraz zwróć uwagę na 

jego oczy i ruch myszką, a potem z mamą odmów modlitwę Ojcze nasz. 
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