
Religia klasa IV, zestaw 5 

 

Dzień dobry! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą: 

Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. 

Przez Chrystusa ,Pana naszego. Amen. 

 

Kochani, naszą katechezą w tym tygodniu będzie wspólna Droga Krzyżowa. 

Mam nadzieję, że zadania z poprzedniej interaktywnej lekcji wam się podobały! Było ich 

sporo, ale starałam się aby były atrakcyjne dla was! Wśród zadań była gra związana ze 

znajomością stacji Drogi Krzyżowej i zadanie z KORONĄ i modlitwą, którą mieliście sami 

wymyślić. Za zadanie z KORONĄ BĘDZIE OCENA       

Jak to zrobić? 

Proszę abyście zrobili zdjęcie swojej pracy i wysłali na moją pocztę: 

konsurkatarzyna3@gmail.com 

Przez ta pocztę będziemy się komunikować. Piszcie, jeśli pojawią się trudności lub 

pytania i gdy chcecie pokazać swoją pracę. 

 Zapraszam. 

 

Teraz wyciągnijcie zeszyty i zapiszcie temat katechezy. 

Temat 45. Ulice Jerozolimy – ostatnia droga. 

Tego zadania nie musisz fotografować, ono nie jest na ocenę.  

Proponuję wykonać je w piątek 3 kwietnia w godzinach popołudniowych, wieczornych. 

mailto:konsurkatarzyna3@gmail.com


Włącz muzykę, proponuję piosenkę pt. ”Dzięki za Twój krzyż”  
 

https://www.youtube.com/watch?v=N99Xyycmg8g&list=PLfu1C70QcbHjVcsqDCTQCdsVj

n2W99OLT 

 

UWAGA: możesz słowa tej piosenki wpisać do zeszytu jako notatka z naszej 

katechezy w tym tygodniu. 

Dzięki za Twój krzyż.  
Dzięki za zwycięstwo Twe. 
Dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie.  
Dzięki za miłosierdzie Twe. 
 

 

Dziś nie możemy udać się na drogę krzyżową do kościoła, dlatego 

chciałabym zaproponować Ci, wspólną drogę krzyżową w Twoim 

domu. Możesz zaprosić do wspólnego udziału rodziców, dziadków czy 

rodzeństwo. Proszę, postaraj się wyciszyć, niech nic przez najbliższy 

czas nie odciąga Twojej uwagi. Gdy będziesz gotowy zrób znak krzyża, 

a następnie przechodź przez kolejne stacje od 1 do 14 czytając krótkie 

rozważania, które dla Ciebie przygotowałam. Na zakończenie 

ponownie uczyń znak krzyża i kliknij w ikonkę z serduszkiem.... 

Kliknij w poniższy link: 

 

https://view.genial.ly/5e74b7446512110d8cb72368/interactive-image-droga-krzyzowa-

1?fbclid=IwAR04zb4koJdWIJDGxEMqZBf6VssEMZC85a5qV9PfxqqVIAAZG_BFE3Nttyg 

 

Dziękuję! Modlitewnie łączę się z wami! 

 

Ps. Kochani Rodzice, dziękuję za wasze wsparcie i obecność!  

 

Z Bogiem! 
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