
Propozycje pracy z religii dla wszystkich grup przedszkolnych na bieżący tydzień  

(01.06 – 05.06.2020). 

 

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

Dzień 1 czerwca to szczególny dzień, bowiem w tym dniu obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji przygotowałam dla Was 

niespodziankę. Aby ją zobaczyć należy kliknąć na link poniżej obrazka. 

 

 

 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2589118?fbclid=IwAR3OhKDf-

bqX62Wy1SkR5lgquBGgFvrBWXo1HpSwq_smt1mnZhZJtwPrxzE 

 

,,MISIE” I ,,BIEDRONKI” 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.  (dwie jednostki lekcyjne) 

Mam nadzieję, że niespodzianka sprawiła Wam radość  a teraz czas na lekcję. Dzisiaj 

dowiecie się, kim jest Duch Święty, poznacie symbole Ducha Świętego oraz zobaczycie, 

jak działa w naszym życiu. Zapraszam do oglądania, śpiewania i kolorowania obrazka. 

 

Proszę kliknij na poniższy link i zobacz prezentację: 

https://view.genial.ly/5ec2bfdb8e243b0d5a33b9b0/dossier-zeslanie-ducha-swietego 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2589118?fbclid=IwAR3OhKDf-bqX62Wy1SkR5lgquBGgFvrBWXo1HpSwq_smt1mnZhZJtwPrxzE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2589118?fbclid=IwAR3OhKDf-bqX62Wy1SkR5lgquBGgFvrBWXo1HpSwq_smt1mnZhZJtwPrxzE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5ec2bfdb8e243b0d5a33b9b0%2Fdossier-zeslanie-ducha-swietego%3Ffbclid%3DIwAR2jtT2Rl4ZhZ1FkDTYWNpyOKofqupWq0i6T2an6T2BYvOS86zZiryemAyU&h=AT1IVdPY57E6HJBAR2ooLF19lfIofiQb9lsBwCOz-wzjS2x-PvyN2DFNaOc643dh5oi6b1YUZ75lv7emc35dNM9WNHXcGGjBYpn8ESLGvA7-Fpejby-iwHY6uTMsp1vJ5lqw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2zuq9V8cR15koLEGw3rnjsLGRFLEAUMbFr5nyCE0czqFxhTb6FOCN6_nIXVNAdggvGX8sAJYFYlgPJul3yExuCt9iJ0fjleNFFI6Zl0NHeItSUsoDsYppuEo9d3hQGDGABVH9OsSOgqCjmYu5ZDd_hJo9HIDnOu4A1u4bt_3OFBg6NXedzTQJ33eY


 

 

 

Proszę wydrukuj i pokoloruj rysunek symbolizujący Ducha Świętego, używając  jak 

najwięcej kolorów. 

 

 



,,GWIAZDKI” 

Temat: Chleb jest darem Boga. 

https://view.genial.ly/5ec2388e4a81770d9df53cda/interactive-image-katecheza-

przedszkolna?fbclid=IwAR39z6RYGl1xXRuq6y0Q__PwCuQ0V6x9IlV7lE4yGl2b7KEhc4I2jXrJJrw 

Praca w podręczniku 

1.Proszę obejrzyj obrazki jak powstaje chleb, a potem dokończ je kolorować. 

2.Znajdź na stronach z naklejkami produkty potrzebne do wykonania smacznej kanapki. 

Naklej je na kromkę chleba. Dokończ kolorować obrazek. 

 

,,GWIAZDKI” 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

 

https://view.genial.ly/5eca2ce931834c0d95f498fe/interactive-content-zeslanie-ducha-

swietego?fbclid=IwAR3RpQN7rIZjtmsMdub3r_n92F1BRZs6RFgwChSK1vzhunPz7CQx78JYzDE 

 

Praca w podręczniku 

1.Proszę odszukaj w podręczniku wycinankę, wytnij ją i wklej, a zobaczysz, kto jeszcze 

modlił się w Wieczerniku. Dokończ kolorować obrazek.                                                                                                                              

2.Pokoloruj rysunek przedstawiający Ducha Świętego, używając jak najwięcej kolorów. 

 

 

https://view.genial.ly/5ec2388e4a81770d9df53cda/interactive-image-katecheza-przedszkolna?fbclid=IwAR39z6RYGl1xXRuq6y0Q__PwCuQ0V6x9IlV7lE4yGl2b7KEhc4I2jXrJJrw
https://view.genial.ly/5ec2388e4a81770d9df53cda/interactive-image-katecheza-przedszkolna?fbclid=IwAR39z6RYGl1xXRuq6y0Q__PwCuQ0V6x9IlV7lE4yGl2b7KEhc4I2jXrJJrw
https://view.genial.ly/5eca2ce931834c0d95f498fe/interactive-content-zeslanie-ducha-swietego?fbclid=IwAR3RpQN7rIZjtmsMdub3r_n92F1BRZs6RFgwChSK1vzhunPz7CQx78JYzDE
https://view.genial.ly/5eca2ce931834c0d95f498fe/interactive-content-zeslanie-ducha-swietego?fbclid=IwAR3RpQN7rIZjtmsMdub3r_n92F1BRZs6RFgwChSK1vzhunPz7CQx78JYzDE


,,PSZCZÓŁKI’’ I ,,SŁONECZKA” 

Temat: Zmartwychwstały Jezus posyła swego Ducha Pocieszyciela. ( dwie jednostki 

lekcyjne) 

 

Witam Was drogie dzieci na kolejnej lekcji zdalnej. Dzisiaj na podstawie poniższej 

prezentacji dowiecie się, kim jest Duch Święty, poznacie symbole Ducha Świętego oraz 

zobaczycie, jak działa w naszym życiu. Zapraszam do oglądania, śpiewania i pracy w 

podręczniku. 

                                                                                                                    

 

https://view.genial.ly/5ec396b88e243b0d5a33dbac/interactive-image-zeslanie-ducha-swietego-

kl0?fbclid=IwAR1nHHWkh_SpuIpLnt1fVTqhk4AZw3ihyZE1AE0wNYkVViaVWaJixWSFKoM 

Praca z podręcznikiem 

Proszę na stronach z wycinankami odszukaj puzzle, które po ułożeniu  utworzą scenę 

zesłania Ducha Świętego na apostołów i Maryję. Wklej je w odpowiednie kratki na 

stronie 92. Na stronie 93 odszukaj na obrazkach różnice i pokoloruj obrazek z radosną  

sceną. 
 

https://view.genial.ly/5ec396b88e243b0d5a33dbac/interactive-image-zeslanie-ducha-swietego-kl0?fbclid=IwAR1nHHWkh_SpuIpLnt1fVTqhk4AZw3ihyZE1AE0wNYkVViaVWaJixWSFKoM
https://view.genial.ly/5ec396b88e243b0d5a33dbac/interactive-image-zeslanie-ducha-swietego-kl0?fbclid=IwAR1nHHWkh_SpuIpLnt1fVTqhk4AZw3ihyZE1AE0wNYkVViaVWaJixWSFKoM

