
Kl. 4b  

Religia 28 kwietnia 

Dzień dobry. Drodzy uczniowie zacznę dzisiaj od sprostowania, ponieważ 

poprzestawiałam liczby w numerze telefonu. Prawidłowy nr tel. 661 918 638. 

Przepraszam szczególnie tych, którzy wysłali swoje zadania na błędny numer 

i dziękuję tym od których otrzymałam zadanie. 

Zapiszcie w zeszytach. 

Temat: Razem modlimy się do Maryi – litania. 

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Chrześcijanie szybko zaczęli określać Maryję jako Matkę Bożą. Przyznali Jej 

ten tytuł dlatego, że urodziła Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, a więc 

prawdziwym Bogiem. Ona więc jest Matką Osoby Syna Bożego. Chrześcijanie 

uważają Ją za swoją Matkę, ze względu na słowa umierającego na krzyżu Jezusa, 

który powiedział do świętego Jana o swojej Matce: Oto Matka twoja 

(J 19,27). Maryja, która zawsze spełnia wolę Bożą, jest przy każdym człowieku, 

gdyż za każdego umarł Jej Syn. Dlatego, każdy może mieć pewność, że 

zwracając się do Niej w modlitwie wypraszać będzie dla niego Boże 

miłosierdzie i potrzebne do zbawienia łaski.  

W maju w kościołach i przy kapliczkach ludzie modlą się do Matki Bożej 

śpiewając pieśni i odmawiając Litanie loretańską. Przymiotnik „loretańska” w 

nazwie Litanii pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie w bazylice, zgodnie 

z podaniami znajduje się domek Matki Bożej. Litania do Najświętszej Maryi 

Panny była tam szczególnie propagowana i odmawiana. 

 



Zapiszcie w zeszytach:  

Miesiąc maj poświęcony jest Maryi Matce Bożej. Każdego dnia dla uczczenia 

Maryi odmawiana jest w kościele Litania loretańska.  

Klikając na link wykonaj zadanie. 

https://learningapps.org/1257797 

https://learningapps.org/display?v=ppiia0pz220 

Pozdrawiam Anna Osińska 

 

Zapraszam Was do udziału w konkursie. 

Konkurs plastyczny  

z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II 

Drodzy uczniowie! 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie 

plastycznym. 18 maja będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola 

Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Chcemy upamiętnić Wielkiego Polaka dlatego 

zachęcamy do wykonania pracy plastycznej o życiu Jana Pawła II.  

1. Technika wykonania pracy dowolna. 

2. Format A4 (mały blok). 

3. Na prace czekamy do 14 maja. 

4. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone.  

5. Gotowe prace należy przesłać zdjęciem na numer telefonu 661 918 638  

lub na adres aniaosinska1@wp.pl. 

Organizatorzy: 

Anna Osińska  

Arleta Chudzikowska 

Beata Tomaszewska 

 

https://learningapps.org/1257797
https://learningapps.org/display?v=ppiia0pz220
mailto:aniaosinska1@wp.pl


Prace plastyczne o Janie Pawle II, które zrobiliście w marcu zostały przesłane do organizatora 

konkursu Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni,  ze względu na epidemie ogłoszenie 

wyników zostało zawieszone.  

 

 


