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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO  

Z OKAZJI DNIA DZIECKA!!! :D ;D :D 
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Temat: 
Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami! 

 

Cel lekcji Odkrywam, że Kościół w czerwcu czci Najświętsze Serce Pana Jezusa 

 

WSTĘP 
Skończył się maj – miesiąc po święcony Matce Bożej. 

Rozpoczął się czerwiec (dzień dziecka – WOW!), w którym czcimy Najświętsze 

Serce Pana Jezusa. Robimy to przede wszystkim na nabożeństwach czerwcowych.  

 

JAK SIĘ  

MODLIĆ 

Ważne rozróżnienie.  

Przy wezwaniach do Matki Bożej i Świętych odpowiada się MÓDL SIĘ ZA NAMI 

W litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa na poszczególne wezwania odpowiada 

się słowami ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI 

 

LITANIA 
Pomódl się tą Litanią, w domu lub w kościele, w ważnej dla Ciebie intencji  

(słowa odnajdź w książeczce do nabożeństwa albo internecie) 

 

INFO 

• Wciąż czekam na pracę od kilku osób  

• Nie będzie już transmisji Mszy świętej od św. Kazimierza 

• Zapraszam zatem na Msze świętą do kościoła (nie ma już dyspensy) 

JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, DROGIE DZIECI! ;P 
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Temat: 

Wkład kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy  
(temat 35 w podręczniku) 

 

Cel lekcji Ukazanie wkładu kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy 

 

WSTĘP 

Człowiek tworzy kulturę. A kultura to całokształt tego, co człowiek/ludzkość jest  

w stanie stworzyć – materialnie, bądź duchowo. 

Historia kultury jest nieodłącznie związana z historią Kościoła, który tę kulturę 

tworzył i wciąż tworzy 

 

KLIKNIJ  

I ZOBACZ 

Oto link do prezentacji do tematu 

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

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wklad-kultury-chrzescijanskiej-w-rozwoj-Eu-

ropy-PREZENTACJA-DLA-KLASY-6-SP-DO-LEKCJI-35  

W kilku slajdach poznasz istotę tego tematu 

 

PODRĘCZNIK 

Przeczytaj tekst z podręcznika CHRZEŚCIJANIE TWÓRCAMI KULTURY EURO-

PEJSKEJ ze strony 110 w podręczniku. 

Chętni mogą także przeczytać pozostałe teksty, zwłaszcza SZTUKA RELIGIJNA  

A PRZEŻYWANIE LITURGII. 

Link do podręcznika: 

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

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wklad-kultury-chrzescijanskiej-w-rozwoj-Eu-

ropu-kl-6-SP-lekcja-35  

 

DLA CHĘTNYCH 

Chętni, bądź osoby, którym się waha ocena mogą wykonać zadania z kart pracy do 

tego tematu 

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

nia/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wklad-kultury-chrzescijanskiej-w-rozwoj-Eu-

ropu-kl-6-SP-lekcja-35-1  
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