
Klasy 4,5,6,7,8 

O  zmartwychwstaniu Chrystusa słów kilka. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest  tak dużym wydarzeniem, 

że Kościół przedłuża to świętowanie na osiem dni czyli na oktawę. 

Jeszcze bardziej ono zapadnie wtedy w sercach ludzi. Kliknij tu – plik 1 

oraz utrwal wydarzenia, które miały miejsce w Wielkanoc, odpowiadając  

na interaktywne pytania.  

Klasa 8 

Miłość do nauczenia. Małżeństwo /cz.1/ 

Na dobry początek zapoznaj się z z tekstem ankiety ze str. 64 a 

następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 str. 65. Na wykonane 

ćwiczenie związane z tą ankietą czekam pod adresem 

ksmarek.x@interia.pl   

Klasy 4,5,6,7 

Święci i błogosławieni są nauczycielami dzieci i młodzieży. 

Gratuluję tym, którzy wzięli udział w konkursie o Św. Janie Pawle II                 

i wygrali. Rocznica 100.lecia od urodzin Papieża Polaka przed nami. Nie 

możemy zakończyć tylko na jednym konkursie. Najlepiej uczcić papieża 

szlachetnym, mądrym i pobożnym życiem.  

Proszę, przeczytaj napisany przeze mnie wiersz specjalnie na tą lekcję – 

klikając w plik 1 oraz postaraj się, aby odpowiedzieć w swych myślach 

na postawione pytanie na końcu tekstu. 

Klasa 3 

Msza św., odpowiedzi. 

Drogie dzieci, starajcie się stopniowo powtarzać teksty katechizmu ze 

str. 161 i 162. Z pewnością pomogą wam one aktywnie uczestniczyć i 

odpowiadać na Mszy podczas Pierwszej Komunii św. 
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Liturgia Słowa. 

Przypomnę Wam, że Msza św. posiada kilka części. To nie tylko 

Komunia św.  Uczyliśmy się o tym. Proszę więc, abyście powtórzyli sobie 

tekst ze str. 98. A znając Waszą pilność, na pewno się ucieszę pięknymi 

odpowiedziami, gdy po powrocie do szkoły, pochwalicie się mi, że 

nauczyliście się tego tekstu, nawet własnymi słowami. 

 

Klasy łączone 1-2 

Powierzamy Panu Jezusowi chorych. 

Oj, nie brakuje ludzi chorych, ale Pan Jezus nikogo nie zostawia w 

kłopocie. Proszę, przeczytaj, jak to Pan Jezus umocnił chorą babcię. 

Tekst znajdziesz  na str. 110-111. Poproś rodzica o pomoc w czytance. 

Pan Jezus przebacza nam grzechy. 

Różne są choroby i nie dotyczą one tylko naszego ciała. Gdybyś przy 

pomocy mamy przeczytał czytankę ze str. 109, o skradzionym 

diamencie, to dużo na ten temat zrozumiesz… 

 

Oddziały przedszkolne 

Święci są przyjaciółmi Chrystusa 

Drodzy rodzice pomóżcie swym pociechom spędzić kilka miłych chwil ze 

Św. Józefem oraz św. Patrykiem i bł. Karoliną. Kliknijcie tu. Nauczcie 

swe dzieci aktu strzelistego powtarzając z nimi kilkakrotnie… Wszyscy 

święci i błogosławieni, módlcie się za nami /x3/. Pod linkami między 

innymi będą tematyczne kolorowanki, puzzle, bajka, piosenka, piękne 

obrazki, fakty historyczne itp. Dziecko powinno być bardzo zadowolone. 
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