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14 

Temat: 
Papież Polak – św. Jan Paweł II 

 

Cel lekcji Poznaję sylwetkę i życie św. Jana Pawła II 

 

WSTĘP 

W poniedziałek 18 maja 2020 przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 

Warto w związku z tym przypomnieć sobie, czy poznać kilka informacji o nim.  

Znalazłem przygotowaną na tę okazję prezentację, które proszę przejrzeć 

(uwaga – na poszczególnych slajdach znajdują się miejsca, na które trzeba  

kliknąć, by zobaczyć co się pod nimi kryje) 

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-

review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-

ayz43mPJOpOeb7OuECRY0 

 

LITANIA 

Poniżej umieszczam link do litanii do św. Jana Pawła II. 

http://www.sanktuariumjp2.pl/niezbednik  

Pomódl się tymi słowami w intencji Polski i swojej rodziny/ 

 

ZALEGŁOŚCI 
Wciąż czekam na zaległe prace od niektórych 

DO DZIEŁA! 

 

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!! 

 

 

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJOpOeb7OuECRY0
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJOpOeb7OuECRY0
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii?fbclid=IwAR1vSirklBD8OZzmL5d6eo4D8jt7bgh6-izm5-ayz43mPJOpOeb7OuECRY0
http://www.sanktuariumjp2.pl/niezbednik
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Pan Jezus wstępuje do nieba 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie wejścia Pana Jezusa do nieba 

 

WSTĘP 

W przyszłą niedzielę (24 maja) będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Pan Jezus obieca, że będzie z nami aż do skończenia świata. 

Nam zostawia zadanie, by czynić dobro i unikać zła, i by budować Królestwo Boże na 

ziemi – jak to zrobić? 

 

PREZENTACJA 

Przejdź krok po kroku poniższą prezentację – poznasz dwie przypowieści, znaj-

dziesz podpowiedzi jak czynić dobro i jak budować Królestwo Boże: 

https://view.genial.ly/5ebbd9e22d0fc40d913fc453/guide-chwast-i-siec-dla-kogo-

niebo-copy?fbclid=IwAR0YWrfwpBjg5W3itrd4zjQmN3HBAn-

mdyLdVJIErRhJdMDzxxt2c3vh4MKw  

[W prezentacji są polecenia, by coś zapisać w zeszycie – to nas nie obowiązuje. 

Jest też zadanie dla chętnych – ale tym razem nie na ocenę :D] 

 

DLA CHĘTNYCH 

Mieliśmy razem robić podsumowanie działu o sakramentach, 

ale nie ze wszystkimi się udało. 

Kto chce – można zrobić (ale jest to spore zadanie): 

to zadanie w kartach pracy z tematu 19 na stronach 41-42. 
 

[Ci, którzy to robili, i których mam karty pracy wiadomo, że nie będą tego robić ;D| 

 

  

 

https://view.genial.ly/5ebbd9e22d0fc40d913fc453/guide-chwast-i-siec-dla-kogo-niebo-copy?fbclid=IwAR0YWrfwpBjg5W3itrd4zjQmN3HBAnmdyLdVJIErRhJdMDzxxt2c3vh4MKw
https://view.genial.ly/5ebbd9e22d0fc40d913fc453/guide-chwast-i-siec-dla-kogo-niebo-copy?fbclid=IwAR0YWrfwpBjg5W3itrd4zjQmN3HBAnmdyLdVJIErRhJdMDzxxt2c3vh4MKw
https://view.genial.ly/5ebbd9e22d0fc40d913fc453/guide-chwast-i-siec-dla-kogo-niebo-copy?fbclid=IwAR0YWrfwpBjg5W3itrd4zjQmN3HBAnmdyLdVJIErRhJdMDzxxt2c3vh4MKw

