
 

ZAPRASZAM NA RELIGIĘ 12-15.05.2020 

 

Klasa 8 

Ucieszyłbym się, gdybyście przeczytali ze zrozumieniem następujące krótkie artykuły, 
ze str. 92 podręcznika, pod tytułami… 
 
13.05. Wielkie nieporozumienie. Fałszywe znalezisko. 
15.05. Prawie religia. Niebezpieczeństwo ignorancji. 

 

Klasy 6-7 

13.05. Artystka rysuje ciekawą i oryginalną techniką plastyczną-piaskiem na szkle,  

pewną przypowieść Pana Jezusa z Pisma św. Czy potrafisz rozpoznać tą 

przypowieść?  Kliknij tutaj.  

15.05. Chętni niech odgadną odpowiedź na postawione pytanie – kliknij tutaj – plik 1. 

Jest też zagadka dla chętnych z prezentacji o kard. Wyszyńskim z ostatniej lekcji… 

Odpowiedz, kiedy zginął pod Ossowem, słynny ks. Ignacy Skorupka ?  

Klasy 4-5 

13.05. Dzisiaj należy zapisać tylko to /temat/… Pan Jezus wstąpił do nieba.  O czym tu 

chce nam przypomnieć pewien Gienek- kliknij tu .  

15.05. W tym roku 24 maja, Kościół świętować będzie Wniebowstąpienie Pana 

Jezusa. Informację, którą trzeba dobrze zrozumieć - Co oznacza informacja, że Pan 

Jezus zasiadł po prawicy Ojca, gdy wstąpił do nieba, znajdziesz w katechizmie str.129. 

Przeczytaj ten fragment tekstu ze zrozumieniem.   

Klasa 3 

13.05. Dzisiejszy temat to… Sakramenty w służbie komunii. Wszystkie sakramenty św. 

są w służbie komunii z Bogiem i z ludźmi. Zapoznaj się z informacją o które 

sakramenty będzie głównie dziś chodziło – kliknij tutaj. 

15.05. Jednym ze skutków systematycznej spowiedzi jest łaska od Boga, uformowania 

dobrego sumienia. Zastanów się nad tym, czym jest sumienie- na podstawie filmu o 

Bracie Franciszku – kliknij tu.  

https://www.youtube.com/watch?v=2Vx_3HOhkPY
https://drive.google.com/file/d/1ok3iXwEfAeMOPxzzi9voPylJvX_T4HTn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
https://view.genial.ly/5eb059377f85d80dc7a3d95f/presentation-sakramenty-w-sluzbie-konunii
https://www.youtube.com/watch?v=vPbBC_ft8Vo


Klasy 1- 2 

13.05. Temat: Maj – miesiąc Maryi . Więcej znajdziesz, gdy klikniesz tutaj.  

15.05. Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II /18.05.1920r./, 

kliknij tutaj-plik 1, aby potem obrazek pomalować i wkleić go do zeszytu. 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

/12.05./ Zadanie 1. Zbliża się 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II.  Będzie ona już 

w przyszłym tygodniu. Z tej okazji kliknij tutaj w plik 1, a potem wydrukuj obrazek z 

Ojcem św. Janem Pawłem II, pokoloruj tylko literki – cyfry 1920 - 2020, oznaczające 

100. rocznicę od jego urodzin, a następnie…  

/14.05./ Zadanie 2. Poproś rodziców, aby zawiesili Twój obrazek w dowolnym oknie 

swego domu na znak, że cieszysz się świętym papieżem, największym świętym z 

naszego narodu…!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eaffb347792df0d45fea6a5/presentation-maj-miesiac-maryi
https://drive.google.com/file/d/1UaIsn7NnmFRp7NggQYALIIGWZpOR5GYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXdWcM4I8P3tfFB_To6ByL4DbHx7z4Mu/view?usp=sharing

