
Religia 

Temat: Dzielić się dobrocią z innymi. 

 

Witam 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Przyjaciel to osoba na której mogę polegać. Ona mi pomoże, gdy  smutno i źle, doradzi, pocieszy. Pan 

Jezus chce być naszym przyjacielem. Chce dzielić z nami radosne i smutne chwile oraz pomóc nam 

dojść do szczęścia wiecznego w niebie.   

 W czasie roku szkolnego poznawaliście różne historie , w których Pan Jezus uczył dobroci i miłości 

wobec osób,  potrzebujących pomocy. Pomagał chorym, udzielał rady, pocieszał, uczył jak rozwijać w 

sobie dobro oraz rozwijać swoją wiarę. 

Posłuchajcie piosenki o Miłości Pana Jezusa do każdego z nas 

https://www.youtube.com/watch?v=PzJAfL7ewQk 

 

Pan Jezus kocha wszystkich ludzi, chce, by byli szczęśliwi dlatego opowiedział swoim przyjaciołom 

apostołom pewną historię. Posłuchajcie jej w umieszczonej prezentacji. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qe9rszXt_g&list=PL42F0risK4IT0x3_2JTrx7tRogNgshl2n&index

=8 

Każdy z nas jest tak cenny dla Pana Jezusa jak złota moneta dla kobiety z poznanego opowiadania.  

Gdy wypełniamy dobre uczynki pomagając , pocieszając inne osoby postępujemy zgodnie z nauką 

Pana Jezusa . Przekazujemy dobro, szacunek i miłość wobec Boga i bliźnich. 

Zapraszam do puzzli plakatowych 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d7f1c7b4170&fbclid=IwAR0bS2NhN6Zgf652s9gJixRW

btwtRldZBrWXhpJ0QWTwgtxTuZRWCw-afes 

 

Zbliża się czas wakacji .  Również w trakcie wakacji możemy rozwijać w sobie i u innych dobro 

pokazując , że  jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa.    Jest to czas zabawy, odpoczynku ale również czas 

dalszego rozwijania wiary . 

Posłuchajcie piosenki o wakacjach 

https://www.youtube.com/watch?v=FQzJSY8YF_8 

 

Pozdrawiam 
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Religia 

 

Temat: Wakacje z Bogiem 

 

Zbliża się czas wakacji, odpoczynku i zabawy. Może pojedziecie w ciekawe miejsca, spędzicie czas z 

rodziną, poznacie nowych kolegów, koleżanki, przeżyjecie niezapomniane, wspaniałe przygody.  

Wakacje to również czas , w którym możemy pokazać, że pamiętamy o Panu Bogu i Jego miłości do 

nas. 

Zaśpiewajcie piosenkę o miłości Pana Boga  

 https://www.youtube.com/watch?v=skFy4DS1L9k 

 

 Pan Jezus jest naszym przyjacielem. W czasie wakacji pamiętamy o kolegach i koleżankach z 

przedszkola. Również powinniśmy pamiętać o przyjaźni z Panem Jezusem uczestnicząc w niedzielnej 

mszy św., słuchając słów z Pisma Św., odmawiając modlitwę poranną i wieczorną. 

Zapraszam do zaśpiewania piosenki , która przypomina o rozmowie z Panem Bogiem 

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8 

 

Czas wakacji to również możliwość przekazywania dobra wobec bliźnich wykonując dobre uczynki. 

Pomyśl w jaki sposób możesz dzielić się dobrocią? 

Zapraszam do ułożenia puzzli plakatowych 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d7f1c7b4170&fbclid=IwAR0bS2NhN6Zgf652s9gJixRW

btwtRldZBrWXhpJ0QWTwgtxTuZRWCw-afes 

 

Życzę wszystkim wspaniałych wakacji. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/250643-dzieci-bawi%C4%85ce-si%C4%99-latem 

 

Pozdrawiam 
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