
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice i uczniowie. 

Poniżej przesyłam kolejne katechezy do zrealizowania. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 

572 156 572, e- mail d.jedynak@zkiwdziemiany.pl lub Messenger. 

 

 

Drodzy uczniowie! 

18 kwietnia będziemy obchodzić 100 urodziny wielkiego człowieka Karola Wojtyły. Niestety nie 

będziemy mogli świętować tego wspólnie. W związku z tym cały nadchodzący tydzień poświęcimy 

tej wielkiej osobie. 

 

 

Katecheza (11.05.2020r.) 

Temat: Lolek – człowiek, który został Papieżem. 

 

• Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

• Na początku naszej wirtualnej katechezy zapraszam Was do obejrzenia filmu o Lolku, który 

został Papieżem. W tym celu kliknij w link 

https://view.genial.ly/5eb526197199c50d8c41536a/horizontal-infographic-timeline-film-o-lolku-

ktory-zostal-

papiezem?fbclid=IwAR1yD_hBMi4vGqFIiaK5Yt7CudTRfr691oTmxbCgPOPBbGisP9QPoKFZPg

w 

• Najedź na zdjęcia i kliknij w ikonki z + . Pod każdym + znajduje się filmik przybliżający 

etap życia Papieża Polaka lub zadanie dla Was. 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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Katecheza (14.05.2020r.) 

Temat: Jan Paweł II – Papież Polak. 

 

• Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

• Zapraszam na wirtualną katechezę. Tak więc kliknij w link 

https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-

kli?fbclid=IwAR3JhCC_zG2a-4EFe496_28Oh37APE70QcBLRixWp_tyQ06qBVbdl4xNjsc 

• Karol Wojtyła - w 1978r. - został PAPIEŻEM. Zamieszkał w Rzymie - w Watykanie - i 

stamtąd kierował Kościołem na świecie. Odbył wiele pielgrzymek, czyli podróży do różnych 

krajów na świecie!Zobacz krótki filmik - poznaj jego historię! 

• Choć Jana Pawła II nie ma już wśród nas - patrzy na nas z góry, z Nieba! Będzie mu bardzo 

miło, jeśli pokażemy mu, że o nim pamiętamy! Skoro urodziny, to musi być i tort - narysuj go. 

Możesz także stworzyć wyjątkową laurkę dla Jana Pawła II. 

• Choć nie ma go na ziemi, na pewno wstawia się za nami wszystkich u Pana Boga w 

Niebie!Dlatego pomódl się dzisiaj do niego :) 

• Wyrusz do Wadowic! Kliknij ikonkę autobusu, która zaprosi Cię do Wadowic oraz Muzeum 

Św. Jana Pawła II. 

• Na koniec wirtualnej katechezy posłuchaj utworów :) 

 

 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR3JhCC_zG2a-4EFe496_28Oh37APE70QcBLRixWp_tyQ06qBVbdl4xNjsc
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR3JhCC_zG2a-4EFe496_28Oh37APE70QcBLRixWp_tyQ06qBVbdl4xNjsc

