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Temat: 
Świadczyć o Chrystusie  

 

Cel lekcji Odkrywam powołanie do dawania świadectwa o Panu Jezusie i mojej wierze 

 

WSTĘP 
Ostatnie słowa, jakie Pan Jezus wypowiedział do uczniów przed swoim  

wstąpieniem do nieba brzmiały: BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI (…) AŻ PO 

KRAŃCE ZIEMII.[Dz 1, 8]. To zadanie także dla nas. Pytanie – jak to robić? 

 

PREZENTACJA 

I PODRĘCZNIK  

Przejrzyj proszę prezentację, którą znajdziesz w poniższym linku 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobra-

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Prezentacja-dla-klasy-VI-SP-do-lekcji-26  

 

Zajrzyj do podręcznika na stronie 82 i przeczytaj twe dwa teksty. 

 

ROZWINIĘCIE 

Dobre owoce wiary będziemy wydawać  wtedy, gdy będziemy zakorzenieni w Chry-

stusa, czyli kiedy od Niego będziemy czerpać łaskę, która jest koniecznie do tego 

potrzebna.  

Dzięki pomocy łaski można nie wstydzić się wiary, być dobrym DLA WSZYSTKICH 

(bez wyjątku), mieć odwagę nieść pomoc, pogadać czy pobawić się z kimś z kim nikt 

nie chce mieć nic do czynienia.  

To są wspaniałe owoce i prawdziwe świadectwo! 

 

KARTY PRACY  
Na stronie 55 (oraz poniżej) znajduje się ćwiczenie do tego tematu.  Spróbuj je 

zrobić, a chociaż pomyśleć nad nim (nie trzeba go odsyłać - odesłać mogą chętni)  

(przypominam adres mailowy: sp18.wojciech.pawlak@interia.pl ) 

 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Prezentacja-dla-klasy-VI-SP-do-lekcji-26
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Prezentacja-dla-klasy-VI-SP-do-lekcji-26
mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl
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Temat: 
Święty Stanisław ze Szczepanowa – patron narodu polskiego  

 

Cel lekcji Poznaję życie św. Stanisława, patrona Polski  

 

WSTĘP 
Całkiem niedawno poznawaliśmy postać św. Wojciecha – patrona Polski.  

Dziś poznamy kolejnego patrona – św. Stanisława ze Szczepanowa,  

którego uroczystość obchodzimy 8 maja – w najbliższy piątek. 

 

DO  

ZOBACZENIA 

Zapoznaj się proszę z filmikiem, w którym opowiedziana jest historia św. Stanisława  

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0  

Przeczytaj też teksty z podręcznika (s. 140-141) MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ  

BISKUPA STANISŁAWA oraz PATRON NARODU I ŁADU MORALNEGO  

dostępne tutaj: 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobra-

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-na-

rodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44  
 

ZACHĘTA  
Przypominam, że w maju modlimy się codziennie Litanią Loretańską. 

Możesz to zrobić i Ty :D – Zachęcam!!! 

 

DO ZROBIENIA  

Tym razem wolne od zadań proszę zatem o uważne, a może nawet i dwukrotne obej-

rzenie filmiku – żeby coś w głowie zostało! xD 

 

Tych, którzy mają zaległości proszę o uzupełnienie kart pracy i odesłanie na maila 

tych zadań, o które prosiłem.  

 

DLA CHĘTNYCH 

Chętnym zadaje ćwiczenie 2 ze strony 91 w kartach pracy.  

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobra-

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-na-

rodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44-1  

 

INFO 

W NAJBLIŻSZY PIĄTEK ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOSĆ  

ŚW, STANISŁAWA NIE OBOWIĄZUJE POST OD MIĘSA! 

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!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-narodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-narodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-narodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-narodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44-1
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-narodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44-1
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swiety-Stanislaw-ze-Szczepanowa-patron-narodu-polskiego-kl-6-SP-lekcja-44-1
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU

