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Temat: 
Poznaję św. Wojciecha – patrona Polski.  

 

Cel lekcji Poznaję postać św. Wojciecha – patrona Polski i naszej diecezji. 

 

WSTĘP 

Historia Polski przeplata się z historią Kościoła, albo jest to nawet ta sama  

historia. Dziś poznamy postać ważną i dla Polski, i dla Kościoła – św. Wojciecha.  

Jego święto w Kościele obchodzimy w tym tygodniu – 23 kwietnia. 
 

FILMIK 

Dla poznania postaci św. Wojciecha kliknij poniższy link i słuchaj uważnie. 

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

(chętni mogą jeszcze przejrzeć podręcznik – temat nr 33, strony 102-105) 

 

ZADANIE  

W KARTACH 

PRACY 

Proszę o wykonanie zadania 3 na stronie 71.  
[Żeby być pewnym dobrego rozwiązania polecam zajrzeć do Pisma Świętego  

lub tutaj: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1039] 
 

 

Zdjęcie wykonanego zadania proszę przesłać na adres mailowy 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl  

do piątku 24 kwietnia do godziny 20.00 
 

(klasa 6d (których mam karty pracy) przepiszcie ten fragment  

do tymczasowego notatnika, o którym już kiedyś wspominałem) 
 

DLA CHĘTNYCH 

• zadanie 2 ze strony 70 (na dodatkową ocenę) 

• zachęcam do obejrzenia programu ZIARNO sprzed kilku lat, który był poświę-

cony postaci św. Wojciecha 

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

• zachęcam do obejrzenia animacji stworzonej na podstawie Drzwi Gnieźnień-

skich, na których wykuto żywot św. Wojciecha  

https://www.youtube.com/watch?v=cs9X2RiKb2E  
 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 
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Temat: 
Moja parafia . 

 

Cel lekcji Odkrywam, że jestem częścią parafii, która jest Wspólnotą ludzi. 

 

WSTĘP 

Parafia to ludzie mieszkający na terenie wokół konkretnego kościoła.  

Ty tez należysz do jakiejś parafii, jesteś jej częścią – razem z Twoimi bliskimi, 

sąsiadami i księżmi pracującymi w tej parafii. Parafia jest zatem Wspólnotą  

ludzi, którzy razem wierzą w Pana Boga, razem się modlą i dla siebie nawzajem 

chcąc być dobrzy i życzliwi.  
 

PODRĘCZNIK   
Przejrzyj temat o parafii w podręczniku (numer 29, strony 90-91). 

Przeczytaj uważnie tekst Kościół parafialny żywą wspólnotą jedności.  

Będzie potrzebny dla wykonania zadania w kartach pracy. 

 

ZADANIE  

W KARTACH 

PRACY 

Proszę o wykonanie zadania 2 na stronie 60.  

(proszę zobaczyć poniżej, ponieważ zmieniłem jedno polecenie) 
 

 

Zdjęcie wykonanego zadania proszę przesłać na adres mailowy 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl  

do niedzieli 26 kwietnia do godziny 20.00 

 

WARTO  

ZROBIĆ 

Z różnych powodów mogło Cię dawno nie być w Twoim kościele. 

Poszukaj w Internecie, czy Twoja parafia ma swoją stronę internetową.  

Zajrzyj tam, przejrzyj umieszczane tam materiały. Warto pamiętać o takiej stronie  

 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 
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