
Propozycje pracy z religii dla wszystkich grup przedszkolnych na bieżący tydzień  

18.05 – 22.05.2020). 

 

Witajcie  ,,Misie”, ,,Biedronki”, ,,Gwiazdki”, ,,Pszczółki” oraz ,,Słoneczka”. 

W kolejnym tygodniu nauki zdalnej zapraszam Was przy pomocy Rodziców do pracy, 

którą dla Was przygotowałam. 

 

,,MISIE” I ,,BIEDRONKI” 

Temat: Jestem wesołym dzieckiem Bożym. 

 

 

 

Proszę kliknij na link do prezentacji: 

https://view.genial.ly/5eb2e1a7d4d59a0d61ff6a57/interactive-image-jestem-wesolym-dzieckiem-

bozym?fbclid=IwAR2AFTMaBEefjn175Cco51LE9FOxDO_8StLnMsgoXWEZG6d0tXzAjT14FIg 

Praca z podręcznikiem 

,,MISIE” - Proszę na stronie 26 narysuj uśmiech na twarzy dziewczynki, dokończ 

kolorować obrazek oraz wklej odpowiednią naklejkę. 

,,BIEDRONKI” – Proszę na stronie 40 wklej odpowiednie naklejki i dokończ kolorować 

obrazek. 

 

 

https://view.genial.ly/5eb2e1a7d4d59a0d61ff6a57/interactive-image-jestem-wesolym-dzieckiem-bozym?fbclid=IwAR2AFTMaBEefjn175Cco51LE9FOxDO_8StLnMsgoXWEZG6d0tXzAjT14FIg
https://view.genial.ly/5eb2e1a7d4d59a0d61ff6a57/interactive-image-jestem-wesolym-dzieckiem-bozym?fbclid=IwAR2AFTMaBEefjn175Cco51LE9FOxDO_8StLnMsgoXWEZG6d0tXzAjT14FIg


,,MISIE” I ,,BIEDRONKI” 

Temat: Matka Boża przychodzi do dzieci. 

 

Drodzy Rodzice!                                                                                                                                                      
W dniu 13 maja przypadała 103 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryja 
przyszła tego dnia do trzech portugalskich pastuszków: Hiacynty, Franciszka i 
najstarszej Łucji. Pani Fatimska prosiła je o codzienną modlitwę różańcową, wezwała do 
głoszenia światu jej orędzia oraz do ustanowienia nabożeństwa ku czci jej 
Niepokalanego Serca. Dzieci gorąco się modliły i sumiennie wykonywały prośby Pani z 
Nieba. Wyprosiły dzięki temu wiele łask dla świata. Pragnę  przybliżyć Waszym 
Pociechom  tą niesamowitą historię i zachęcić do modlitwy różańcowej, byście tak jak 
dzieci fatimskie mogły wypełniać prośby Najświętszej Maryi Panny. 
 

Oto link do poniższej prezentacji: 

https://view.genial.ly/5eaf9daf47bad90d6e970df2/presentation-matka-boza-przychodzi-do-

dzieci?fbclid=IwAR3SHZnngioc2klBPXbnEkJreFaHnvH_amW2s-vKXuMZepT2Rt1kHEnR_t4 

 

 

 

 

Zachęcam do wydruku  i pokolorowania obrazków, które znajdują się poniżej. 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eaf9daf47bad90d6e970df2/presentation-matka-boza-przychodzi-do-dzieci?fbclid=IwAR3SHZnngioc2klBPXbnEkJreFaHnvH_amW2s-vKXuMZepT2Rt1kHEnR_t4
https://view.genial.ly/5eaf9daf47bad90d6e970df2/presentation-matka-boza-przychodzi-do-dzieci?fbclid=IwAR3SHZnngioc2klBPXbnEkJreFaHnvH_amW2s-vKXuMZepT2Rt1kHEnR_t4


 

 

 



 

 

 

 

 



,,GWIAZDKI”  

Temat: Fatima – historia dzieci, które widziały Matkę Bożą. 

Zapraszam Was drogie ,,Gwiazdki” do obejrzenia multimedialnego komiksu 

przybliżającego historię i przesłanie objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. 

 

 

Proszę kliknij na link do prezentacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=C6Arde1isQo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CvG_V6mhlzFH

ORaWuLcNNT0RTM3__4uOs0klenHFoI8sx3lDEm0EtM38 

 

,,GWIAZDKI”  

Temat: Jestem kochanym dzieckiem Boga. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6Arde1isQo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CvG_V6mhlzFHORaWuLcNNT0RTM3__4uOs0klenHFoI8sx3lDEm0EtM38
https://www.youtube.com/watch?v=C6Arde1isQo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1CvG_V6mhlzFHORaWuLcNNT0RTM3__4uOs0klenHFoI8sx3lDEm0EtM38


Proszę kliknij na link: 

https://view.genial.ly/5eb8a46e639bfa0d0fdc5bf8/interactive-image-p-jestem-dzieckiem-bozym 

Praca z podręcznikiem           

Proszę w podręczniku na stronie 42 narysuj kredką drogę przez labirynt, w którym 

przedstawiono ważne chwile z życia  każdego dziecka. Na stronie 43 narysuj w koszu 

swoją ulubioną zabawkę i pokoloruj ją.                                                                                                                

 

,,PSZCZÓŁKI”  I ,,SŁONECZKA”. 

Temat: Zmartwychwstały Jezus spotyka się ze mną przy swoim stole. 

Serdecznie Was witam kochane dzieciaki.  

Dzisiaj dowiecie się o niedzielnym spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym obecnym w 

Komunii Świętej. Ale najpierw zapraszam Was do zaśpiewania piosenki ,,Choć jestem 

mały jak palec” którą mam nadzieję, że pamiętacie. Podaję link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ibpl9jeBef8 

 

 

Link do prezentacji: 

https://view.genial.ly/5e98166080393b0d87980bfd/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR3yzej_8aiu2h9KAQ8XxkahLj6dq0OIkFHeOpRAcPCyPpi0Tf_gdkOl7Ks 

Praca z podręcznikiem 

1.Proszę dokończ kolorować obrazek, na którym Piotrek przystępuje do I Komunii 

Świętej( podręcznik, strona 88). 

https://view.genial.ly/5eb8a46e639bfa0d0fdc5bf8/interactive-image-p-jestem-dzieckiem-bozym
https://www.youtube.com/watch?v=Ibpl9jeBef8
https://view.genial.ly/5e98166080393b0d87980bfd/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3yzej_8aiu2h9KAQ8XxkahLj6dq0OIkFHeOpRAcPCyPpi0Tf_gdkOl7Ks
https://view.genial.ly/5e98166080393b0d87980bfd/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3yzej_8aiu2h9KAQ8XxkahLj6dq0OIkFHeOpRAcPCyPpi0Tf_gdkOl7Ks


2.Wyklej rysunek kielicha żółtym lub złotym papierem, a rysunek hostii białą bibułą                  

( strona 89). 

 

,,PSZCZÓŁKI”  I ,,SŁONECZKA”. 

Temat: Jestem misjonarzem Pana Jezusa.  

Witajcie dzieciaki. Przywitajmy dobrego Boga śpiewem piosenki, którą znacie ,,Bóg 

kocha mnie, takiego jakim jestem”. Podaję link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=edP-anEkgpk 

W piosence śpiewaliśmy o tym, że dobry Bóg kocha każdego z nas, niezależnie od tego, 

czy kto jest duży czy mały, gruby czy chudy, czy ktoś ma buzię jasną, czy ciemną. Bóg 

kocha wszystkich ludzi mieszkających w różnych miejscach na świecie. Jednak są na 

ziemi miejsca, w których ludzie jeszcze nie słyszeli o Bogu i nie znają Go. Kto im mówi o 

Jezusie i Maryi dowiesz się na podstawie prezentacji.  

 

Link do prezentacji:    

  https://view.genial.ly/5eaa96ca3b018b0d9887c269/interactive-image-

misjonarze?fbclid=IwAR20VMiYjJ4gX4jvJBY-ics6S_nW4YnSivAgrjW_vVQnAs4-aiuHVen3DCc 

Praca z podręcznikiem                                                                                                                  

Proszę w podręczniku na stronie 98 wklej Mukasę słuchającego misjonarza i dokończ 

kolorować obrazek. Na stronie 99 dorysuj siebie modlącego się wraz z dziećmi za 

misjonarzy. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=edP-anEkgpk
https://view.genial.ly/5eaa96ca3b018b0d9887c269/interactive-image-misjonarze?fbclid=IwAR20VMiYjJ4gX4jvJBY-ics6S_nW4YnSivAgrjW_vVQnAs4-aiuHVen3DCc
https://view.genial.ly/5eaa96ca3b018b0d9887c269/interactive-image-misjonarze?fbclid=IwAR20VMiYjJ4gX4jvJBY-ics6S_nW4YnSivAgrjW_vVQnAs4-aiuHVen3DCc

