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Temat: 
Dar Jezusa – Zesłanie Ducha  Świętego 

 

Cel lekcji Modlę się o dary i owoce Ducha Świętego 

 

WSTĘP 

W najbliższą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

To wydarzenie było naszym pierwszym tematem w podręczniku.  

Trzeba do tego wrócić, by na nowo zobaczyć jak ważna w naszym życiu i życiu  

całego Kościoła jest osoba Ducha Świętego  

 

PRZEJRZYJ 

Przejrzyj tę prezentację, które opisuje wszystko, co ważne w związku z Zesłaniem 

Ducha Świętego. Zwróć uwagę i przypomni sobie dary i owoce Ducha Świętego. 

Możesz nauczyć się któregoś ze śpiewów dołączonych do prezentacji. 

https://view.genial.ly/5eb292a7fce0030d3826d02d/interactive-image-zeslanie-

ducha-swietego  

 

MODLITWA 

Mam dwie sprawy do modlitwy: 

1. Pomódl się o dary Ducha Świętego dla siebie. 

2. W najbliższy wtorek przypada Dzień Matki – pomódl się za mamę! 

 

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/5eb292a7fce0030d3826d02d/interactive-image-zeslanie-ducha-swietego
https://view.genial.ly/5eb292a7fce0030d3826d02d/interactive-image-zeslanie-ducha-swietego
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Z małego ziarenka – wielkie drzewo. Rozwój Kościoła.(temat 31) 

 

Cel lekcji Wprowadzenie w historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. 

 

WSTĘP 

Dzięki Duchowi Świętemu Apostołowie zyskali moc do tego, aby pójść i opowiadać 

wszystkim i wszędzie o Panu Jezusie. Było ich niewielu, ale dzięki ich determinacji i 

powoływaniu następnych uczniów, my dzisiaj już wiemy że Kościół dotarł praktycznie 

wszędzie, by opowiedzieć Dobrą Nowinę o zbawieniu.  

 

PORÓWNANIE 

Nasz temat porównuje ten proces do rozwoju rośliny: 

Z małego niepozornego ziarenka może wyrosnąć ogromne drzewo. 

Niewielka liczba Apostołów i uczniów – dzięki pomocy Ducha Świętego przyczyniła 

się, aby ludzie różnych narodów i kultur usłyszeli o Panu Jezusie  

 

PODRĘCZNIK 

PREZENTACJA 

 

Link do tematu w podręczniku: 

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

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lek-

cja-31  

W podręczniku na str 98 zwróć uwagę na mapkę, która pokazuje jak rozprzestrze-

niało się chrześcijaństwo w Europie i III, IV i V wieku 

 

Link do prezentacji do tematu (do dodatkowego przejrzenia): 

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

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-PREZENTA-

CJA-DLA-KLASY-6-SP-DO-LEKCJI-31  

 

DLA CHĘTNYCH 

Do wykonania dla chętnych zadania w kartach pracy – 1 i 2 na stronie 65.  

(poniżej link dla tych, których karty pracy mam u siebie) 

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

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lek-

cja-31-1  

 

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://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lekcja-31
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lekcja-31
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lekcja-31
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-PREZENTACJA-DLA-KLASY-6-SP-DO-LEKCJI-31
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-PREZENTACJA-DLA-KLASY-6-SP-DO-LEKCJI-31
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-PREZENTACJA-DLA-KLASY-6-SP-DO-LEKCJI-31
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lekcja-31-1
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lekcja-31-1
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Z-malego-nasienia-wielkie-drzewo-kl-6-SP-lekcja-31-1
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU

