
Propozycje pracy z religii dla wszystkich grup przedszkolnych na bieżący tydzień  
(25.05 – 29.05.2020).

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

W tym tygodniu na katechezie naszą uwagę skupimy na rodzicach i opiekunach. 
Zastanowimy się nad tym, co dla nas robią i za co chcielibyśmy im podziękować. 
Dowiecie się też jak możecie okazać im miłość. Pomocą niech będą poniższe prezentacje.
Zapraszam do oglądania i pracy w podręcznikach.

,,MISIE” 

Temat: Kocham moich rodziców.

Proszę kliknij na link do prezentacji:

https://view.genial.ly/5ec6cc6a7607860d83c4f8f5/presentation-rodzice?
fbclid=IwAR039uiOdzroVni2lUqKGveTMPNIJ-46N_wwp0_oEAmIs4fge1xG0lyevi0

Praca plastyczna

Proszę pokoloruj obrazki dla Mamy i Taty.

https://view.genial.ly/5ec6cc6a7607860d83c4f8f5/presentation-rodzice?fbclid=IwAR039uiOdzroVni2lUqKGveTMPNIJ-46N_wwp0_oEAmIs4fge1xG0lyevi0
https://view.genial.ly/5ec6cc6a7607860d83c4f8f5/presentation-rodzice?fbclid=IwAR039uiOdzroVni2lUqKGveTMPNIJ-46N_wwp0_oEAmIs4fge1xG0lyevi0






,,BIEDRONKI”

Temat: Kocham moją mamę.

Temat: Kocham mojego tatę.

Proszę kliknij na link do prezentacji:

https://view.genial.ly/5ebc0df599c3dc0d2ad91bce/presentation-kocham-swoich-rodzicow-wersja-
dla-5-6-latkow?fbclid=IwAR2uPvXfavqHiHsXOErhW2vd20b50A9yjrK9jELWc_H0aVgnNOJ_fSyxvvs

Praca w podręczniku

1. Proszę otwórz podręcznik do religii. Na stronie nr 55 narysuj portret swojej mamy 
najładniej jak potrafisz. Po bokach możesz wkleić odpowiednie naklejki i narysuj kwiatki
i serduszka dla mamy.

2. Odszukaj w podręczniku na stronie nr 56 właściwy cień Kacpra i jego taty i połącz go z
postaciami na środku ilustracji. Dokończ kolorować obrazek.

,,GWIAZDKI”

Temat: Nasze mamy są kochane.

https://view.genial.ly/5ebc0df599c3dc0d2ad91bce/presentation-kocham-swoich-rodzicow-wersja-dla-5-6-latkow?fbclid=IwAR2uPvXfavqHiHsXOErhW2vd20b50A9yjrK9jELWc_H0aVgnNOJ_fSyxvvs
https://view.genial.ly/5ebc0df599c3dc0d2ad91bce/presentation-kocham-swoich-rodzicow-wersja-dla-5-6-latkow?fbclid=IwAR2uPvXfavqHiHsXOErhW2vd20b50A9yjrK9jELWc_H0aVgnNOJ_fSyxvvs


Proszę kliknij na link do prezentacji:

https://view.genial.ly/5eb152a5625ccd0d291aebc4/social-square-post-nasze-mamy-sa-kochane?
fbclid=IwAR2o5lIpEyJV2JVdOYROhuTWOyYa3XWtqmgQn9mM3YcIQN_O8LHkhz565S8

Praca w podręczniku

1. Proszę otwórz podręcznik do religii. Na stronie nr 92 zobacz, jak rodzina Julki 
świętuje Dzień Matki. Połącz kropki, aby powstał napis. Wklej naklejkę i dokończ 
kolorować obrazek.                                                                                                                                     
2. Na stronie nr 93 połącz w pary obrazki, które do siebie pasują. Pokoloruj je według 
wzoru.

,,GWIAZDKI”

Temat: Kocham i szanuję tatę.

https://view.genial.ly/5eb152a5625ccd0d291aebc4/social-square-post-nasze-mamy-sa-kochane?fbclid=IwAR2o5lIpEyJV2JVdOYROhuTWOyYa3XWtqmgQn9mM3YcIQN_O8LHkhz565S8
https://view.genial.ly/5eb152a5625ccd0d291aebc4/social-square-post-nasze-mamy-sa-kochane?fbclid=IwAR2o5lIpEyJV2JVdOYROhuTWOyYa3XWtqmgQn9mM3YcIQN_O8LHkhz565S8


Proszę kliknij na link do prezentacji:

https://view.genial.ly/5ec6e5c75cf4ce0d97da783e/social-square-post-kocham-i-szanuje-tate?
fbclid=IwAR3rVJXenVWijjaqQydHj_4fSKT0pd-0xsZoYb46IRIddUNjWFi-cN-SZuQ

Praca w podręczniku

1. Proszę w podręczniku na stronie nr 96 wklej zdjęcie swojego taty lub wykonaj jego 
portret. Nie zapomnij złożyć tacie życzeń w dniu jego święta. Pokaż mu swoją pracę.         
2. Na stronie nr 97 narysuj, czym zajmuje się twój tata w domu lub w pracy.

,,PSZCZÓŁKI’’ I ,,SŁONECZKA”

Temat: Kocham moich rodziców.

Temat: Laurka dla Mamy i Taty.

https://view.genial.ly/5ec6e5c75cf4ce0d97da783e/social-square-post-kocham-i-szanuje-tate?fbclid=IwAR3rVJXenVWijjaqQydHj_4fSKT0pd-0xsZoYb46IRIddUNjWFi-cN-SZuQ
https://view.genial.ly/5ec6e5c75cf4ce0d97da783e/social-square-post-kocham-i-szanuje-tate?fbclid=IwAR3rVJXenVWijjaqQydHj_4fSKT0pd-0xsZoYb46IRIddUNjWFi-cN-SZuQ


Proszę kliknij na link do prezentacji i ruletki:

https://view.genial.ly/5ec62b0baced720d9544a0f0/interactive-image-kocham-moich-rodzicow-kl0

https://wordwall.net/pl/resource/2481599/sprawi%c4%99-mami%c4%99-dzisiaj-przyjemno%c5%9b
%c4%87-w-taki-spos%c3%b3b

Praca plastyczna

Proszę wykonaj laurki dla swoich rodziców korzystając z propozycji  przedstawionych w
prezentacji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2481599/sprawi%C4%99-mami%C4%99-dzisiaj-przyjemno%C5%9B%C4%87-w-taki-spos%C3%B3b
https://wordwall.net/pl/resource/2481599/sprawi%C4%99-mami%C4%99-dzisiaj-przyjemno%C5%9B%C4%87-w-taki-spos%C3%B3b
https://view.genial.ly/5ec62b0baced720d9544a0f0/interactive-image-kocham-moich-rodzicow-kl0

