
Witam Was drodzy uczniowie. Nadal nie możemy się spotkać na religii 
dlatego w sposób szczególny zachęcam Was do codziennej modlitwy (Znak 
krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży …). 

 
Możecie kontaktować się ze mną przez dziennik elektroniczny bądź email 
agnieszka.gazinska@soswdnr.pl 
 

Czerwiec to miesiąc poświęcony Panu Jezusowi. 

Temat: Pan Jezus idzie ulicami naszych miast i wsi – Boże Ciało. 

Niebawem będziemy przeżywać taki dzień, kiedy Pan Jezus w Najświętszym 

Sakramencie wyjdzie ukryty w monstrancji z kościoła, aby pójść tam, gdzie stoją 

nasze domy, szkoły, szpitale. Przejdzie ulicami miast i wsi, aby dokładniej nam 

się przyjrzeć i pobłogosławić nas.  

Kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji, mężczyźni niosą nad nią baldachim, 

ministranci dzwonią dzwonkami, oznajmiając, że w procesji idzie Pan 

Jezus, dziewczynki w białych sukienkach sypią kwiaty, wierni niosą feretrony, 

czyli duże obrazy. Wszyscy, radośnie śpiewając, wspólnie z Jezusem idą do 

czterech ołtarzy, przygotowanych wcześniej przez ludność wioski lub miasta.  

Ulice i mieszkania są przyozdobione. 

Przygotowałam prezentację. Klikajcie w ruchome punkty, strzałki, kółeczka, 

wskazuje je też paluszek. 

https://view.genial.ly/5ed6799c2c645e0d7ac8d7ed/presentation-boze-cialo 

Temat: Sercem kocham Jezusa. 

Pan Jezus, gdy przyszedł na świat, też miał serce, którym kochał nas wszystkich. 

Gdy umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, Jego serce zostało przebite 

włócznią i wypłynęła z niego krew i woda. 

Możesz, jeśli chcesz, obejrzeć film animowany o św. Małgorzacie i Sercu Pana 

Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR0TBL13sUiuSNjMvMhgBn92p0VyRsvuKKHTL-S4dBXtDsGao5GVjzAe4qs 
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Ułóż puzzle. Wybierz sobie liczbę elementów: 

 6 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28ef3ce1ab07 

 12 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=370512167eb5 

 24 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f9a132330c8 

Posłuchaj piosenki. Możesz śpiewać  

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2KtAHqw7feCswgJ3G0Yb9U4pNqfGpkZD-gtKvlVxui4a6-Fd1-JTTUZSc 

Możesz narysować serce dla Jezusa i przysłać mi zdjęcie. 

Temat: Wakacje z Bogiem. 

Przed nami wakacje. Jest to czas odpoczynku, czas wolny od nauki. Nie 

będziemy chodzić do szkoły. Możemy o niej trochę zapomnieć, gdy wyjedziemy 

w góry, nad morze czy do babci na wieś. 

Będziesz odpoczywać, bawić się, a Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. 

Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej. 

Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie opuści! 
Ułóż puzzle. Wybierz sobie liczbę elementów: 

 6 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=257af100e86c 

 12 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07027f0d3eb8 
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=097c1ef71aa4 

Posłuchaj piosenek. Możesz śpiewać  

https://www.youtube.com/watch?v=ZDtFxPeLe8I 

https://www.youtube.com/watch?v=3mL-

TY2GSdA&fbclid=IwAR0hcbM4ILpWUmU4AsdtLxwWfUJoEAj4A5M6TNjLwBWZi

K1RKBsbVmdjQbE 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Pozdrawiam serdecznie. 

katechetka Agnieszka Gazińska 
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