
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. Nadal czekam na zaległe prace 

zaliczeniowe. 

 

 

 

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 (12.05.2020r.) 

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 (15.05.2020r.) 

Temat: Jan Paweł II darem dla mnie - Polaka i dla całego świata. 

 

• Na początku naszego spotkania kliknij w link 

https://view.genial.ly/5ea477218cfd990d7d82d51e/presentation-jan-pawel-ii-darem-dla-mnie-

polaka-i-dla-calego-swiata-kl-1-i-2 

fbclid=IwAR3sTIegXL6WdfCC5EjaOW1EoyxPFC5oO2lroWHMBNm6Dq8V9rTvd3PasFo 

• Wysłuchaj piosenki i pomódl się potem do Boga. Gdy będziesz gotowy, zrób znak krzyża i 

powiedz Bogu o tym co masz w tej chwili w sercu :) Może się cieszysz, może jesteś zły, może Ci 

smutno...Powiedz o tym Bogu na początku naszych zajęć - tak jak wolisz: szybko i krótko lub 

powoli i długo. 

• Na kolejnym slajdzie czeka na Ciebie poznany już wcześniej detektyw. Ma on dla Ciebie 

zadanie a polecenie usłyszysz w nagraniu audio. Powodzenia :) 

• Dzisiaj dowiesz się dlaczego ludzie tak bardzo kochali Karola Wojtyłę. 

• Dalej zapraszam do obejrzenia fragmentu filmu z serii „Aureola – od Stanisława do Karola” 

- Jan Paweł II. 

• Poznasz inne ważne wiadomości gdy obejrzysz film „Jan Paweł II Historia Papieża” 

• W ramach utrwalenia wiadomości posłuchaj i zaśpiewaj znany utwór „Lolek” 

• Jeśli masz ochotę to również posłuchaj tych piosenek: 

• https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns&feature=emb_title 

• https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4&feature=emb_title 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=mCUFL05rS5w&feature=emb_title 

• https://www.youtube.com/watch?v=tgN4v4REo90&feature=emb_title 

 

 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 
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