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poniedziałek kl. I

poniedziałek kl. II

poniedziałek kl. III

godz.8 45 wyjście
do kościoła p.w. NSPJ
godz. 9.00 -10.00
-Nauka rekolekcyjna
w kościele NSPJ
godz. 10.20- Wykonanie
drzewa genealogicznego
Jakuba syna Izaaka i Rebeki
Rdz 25, 19 ... i przekazanie
pracy na wystawę do sali 25
1100-1140 hala „Nic miłości
nie pokona”. Powrót do klas i
kończenie pracy do godz. 12.30

godz. 9.00 -9.40 hala „Nic
miłości nie pokona”
godz. 9.45 wyjście
do kościoła p.w. NSPJ
godz. 10.00- 11.00
-Nauka rekolekcyjna
w kościele NSPJ
-godz. 11.20- 12.30 Wykonanie
drzewa genealogicznego Jakuba
syna Izaaka i Rebeki Rdz 25,
19... i przekazanie go na
wystawę do sali 25

godz.9.00 – 9 45
- wykonanie drzewa
genealogicznego Jakuba syna
Izaaka i Rebeki Rdz 25, 19...
i przekazanie go na wystawę
do sali 25
godz. 10.00- 10.40
hala „Nic miłości nie
pokona”
godz.1115 wyjście do kościoła
p.w. NSPJ
-godz. 1130- 12.30 nauka
rekolekcyjna w kościele

wtorek kl. I
godz.8 wyjście
do kościoła p.w. NSPJ
godz.9.00-10.00
-Nauka rekolekcyjna w
kościele
-godz.10.20 zwiedzanie
wystawy „Ważny rodowód”
-godz. 10. 55 Quiz biblijny
zadania logiczne, językowe i
sprawnościowe
-godz.11.45- 12.30 wykonanie
pracy plastycznej (technika
dowolna) „Jak postrzegamy
rodzinę współczesną”

wtorek kl. II
-godz..9 zwiedzanie wystawy
„Ważny rodowód” Quiz biblijny,
zadania logiczne, językowe i
sprawnościowe, spotkanie z
zaproszonym gościem –
(świetlica)
godz. 9.45 wyjście
do kościoła p.w. NSPJ
godz.10.00- 11.00
-Nauka rekolekcyjna w
kościele p. w. NSPJ.
-godz. 11.20 - 1230 wykonanie
pracy plastycznej (technika
dowolna) „Jak postrzegamy
rodzinę współczesną”

wtorek kl. III
-godz. 9.00- 9 45
konkurs biblijny, zadania
logiczne, językowe i
sprawnościowe, spotkanie z
zaproszonym gościem –
(świetlica)
-godz. 9.55 -10.35 „Jak
postrzegamy rodzinę
współczesną” praca dowolna:
plastyczna, literacka ...
godz. 1050- 1110 zwiedzanie
wystawy „Ważny rodowód”
godz. 11.15 wyjście
do kościoła p.w. NSPJ
godzina 11.30 -1230
nauka rekolekcyjna w kościele

środa kl. II

środa kl. III

45

środa kl. I
godz. 8.40 wyjście
do kościoła p.w. NSPJ
-godz.8.55-9.55 Eucharystia
NOK
-godz.10.00 – 10.40
Koncert Piosenki Religijnej
- godz.11.05 – 12 30
Układanie 10 złotych zasad
na szczęśliwą rodzinę;
Wykonanie portretu św.
Józefa-patrona rodziny

00

godz.8.45 wyjście do NOK-u
-godz.9.00-9.40 - Koncert
Piosenki Religijnej
przejście do kościoła na
Eucharystię 9.50 – 1100
- godz.11.20 – 1230 praca w
zespołach - Układanie
„10 złotych zasad na
szczęśliwą rodzinę”,
Wykonanie portretu św.
Józefa-patrona rodziny

- godz. 900- 10.30 praca w
zespołach „Układanie 10
złotych zasad na szczęśliwą
rodzinę” i wykonanie rebusu
do hasła: „Zdrowa rodzina szczęśliwe dzieci.”
-godz. - 10.45 - 11.25 - NOK
Koncert Piosenki Religijnej
-godz. 11.25 przejście
do kościoła p.w. NSPJ
- Eucharystia

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2006
TEMAT: ZDROWA RODZINA SZCZĘŚLIWE DZIECI:

Wprowadzenie:
Szkolne Rekolekcje Wielkopostne to czas przygotowania młodzieży do przeżycia
największych i najważniejszych świąt chrześcijańskich –Wielkanocy. Mając na uwadze kryzys
rodziny, oraz nauczanie Ojca św. Jana Pawła II, który podkreślał ważność rodziny w życiu
społecznym w nowotomyskim gimnazjum wybrano temat: „Zdrowa rodzina – szczęśliwe dzieci”.
Pod takim tytułem realizowany jest również program prorodzinny, w którym chcemy przyjść z
pomocą wszystkim, którzy zechcą w nim uczestniczyć.
Rodzina to nie tylko najmniejsza komórka społeczna. W rodzinie człowiek się rodzi, żyje,
uczy modlitwy i wiary oraz stawia pierwsze kroki i podąża, ku dorosłości. To w rodzinie mamy
szansę by wyrosnąć na dobrego, uczciwego, mądrego i odpowiedzialnego człowieka, który w
przyszłości poradzi sobie z problemami, i nie zostawi w potrzebie swoich starzejących się
rodziców. Dziecko jest „wizytówką rodziny”. Warto o nią zadbać już dziś. Wychodząc problemowi
naprzeciw stawiamy na rodzinę.
R. J

Cel główny Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych:
•

przygotowanie młodzieży do przeżycia Świąt Wielkanocnych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
•
•
•
•
•
•

pogłębia wiedzę o współczesnej rodzinie
definiuje słowa: rodzina i zasada
umie, wypowiadać się przez obraz
doskonali, umiejętności analityczno- interpretacyjne
zna i umie wymienić korzyści z harmonijnego współżycia w rodzinie
doskonali umiejętność posługiwania się Biblią

Metody:
•
•
•

- metoda zajęć praktycznych.(konkretyzacje plastyczne swoich wyobrażeń harmonijnego
współżycia w rodzinie, )
- metoda poszukująca (praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela)
- gry i zabawy

Pomoce: Pismo Święte Stary i Nowy Testament Rdz 24... , arkusze papieru A3 - blok
rysunkowy, pisaki, kredki, farby, klej, gazety, Słownik Języka Polskiego
poniedziałek kl. I
godz.8 45 wyjście do kościoła p.w. NSPJ
godz. 900 -1000-Nauka rekolekcyjna w kościele NSPJ
godz. 1020- Uczniowie przynoszą Pismo Święte- Stary Testament, arkusze papieru j.w., pisaki,
kredki,... Na podstawie Rdz 25, 19...w grupach wykonują drzewo genealogiczne Jakuba syna Izaaka i
Rebeki
Godz.1100-1140 hala „Nic miłości nie pokona” - Program poetycko-muzyczny. Powrót do klas i
kończenie pracy do godz. 12.30 Wychowawca wybiera 1 najlepszą pracę i przekazuje do sali 25 na
wystawę. ( Pracę należy podpisać)

wtorek kl. I
godz.8 wyjście do kościoła p.w. NSPJ godz.900-1000 Nauka rekolekcyjna w kościele
-godz.1020 zwiedzanie wystawy „Ważny rodowód” ( łącznik I piętro) i odbiór zadań konkursowych
do realizacji w sali 25.
-godz.1055 Quiz biblijny, zadania logiczne, językowe i sprawnościowe
-Wychowawca dzieli uczniów na grupy i przydziela zadania ( otrzymane w kopercie) Trzy osobowy
zespół udaje się na halę sportową. Po wykonaniu zadań uczniowie przechodzą do klasy 24 i
rozwiązują kolejne zadania na czas – wszystkie zadania są punktowane. Zadania rozwiązywane w
grupach, w klasie należy przekazać do pokoju 25 do godziny 1140
-godz.1145- 1230 wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) „Jak postrzegamy rodzinę
współczesną” -na podstawie własnych obserwacji.
Uwaga! Uczniowie przynoszą Pismo Święte- Stary i Nowy Testament, arkusze papieru A3, pisaki,
kredki, ..
środa kl. I
40
godz. 8 wyjście do kościoła p.w. NSPJ. -godz.855-955 Eucharystia i przejście do NOK-u
-godz.1000 – 1040 Koncert Piosenki Religijnej - NOK
-godz.1105 – 12 30 Uczniowie definiują słowa: rodzina i zasada a następnie układają w grupach
„10 złotych zasad na szczęśliwą rodzinę” oraz ( na podstawie wiadomości biblijnych) wykonują
portret ” św. Józefa-patrona rodziny, który należy przekazać do pokoju 25.
Uwaga! Uczniowie przynoszą, arkusze papieru A4, pisaki, kredki...
45

KLASY II
poniedziałek kl. II
godz. 900 -940 hala „Nic miłości nie pokona” program poetycko-muzyczny
godz. 945 wyjście do kościoła p.w. NSPJ
godz. 1000- 1100-Nauka rekolekcyjna w kościele NSPJ
-godz. 1120- 1230 - Uczniowie przynoszą Pismo Święte- Stary Testament, arkusze papieru A3,
pisaki, kredki, ...Na podstawie Rdz 25, 19...w grupach wykonują drzewo genealogiczne Jakuba,
syna Izaaka i Rebeki. Następnie przekazuje je na wystawę do sali 25.
wtorek kl. II
-godz..9 Wychowawca dzieli uczniów na grupy i przydziela zadania konkursowe(odebrane w
kopercie z sali 25) Trzy osobowy zespół udaje się na halę sportową a następnie do klasy 24 w celu
rozwiązania poszczególnych zadań (na czas). Trzy osoby z klasy udają się do świetlicy na spotkanie
z gościem; pozostali uczniowie rozwiązują zadania (Quiz biblijny, zadania logiczne, językowe... )
Zadania rozwiązane w grupach, w klasie są punktowane i należy przekazać je do pokoju 25 przed
wyjściem do kościoła .
godz. 945 wyjście do kościoła p.w. NSPJ,
godz.10.00- 11.00 -Nauka rekolekcyjna w kościele p. w. NSPJ.
-godz. 1120 - 1230 zwiedzanie wystawy „Ważny rodowód” ( łącznik I piętro) i wykonanie pracy
plastycznej „Jak postrzegamy rodzinę współczesną” (technika dowolna) - na podstawie relacji
uczniów będących na spotkaniu z zaproszonym gościem w świetlicy, którzy dzielą się zdobytymi
wiadomościami z resztą klasy i własnych obserwacji.
Uwaga! Uczniowie przynoszą Pismo Święte- Stary i Nowy Testament, arkusze papieru A3, pisaki,
kredki, ..
środa kl. II
godz.845 wyjście do NOK-u
godz.900-9.45 - Koncert Piosenki Religijnej i przejście do kościoła na Eucharystię 1000 – 1100
- godz.1120 – 1230 Uczniowie w grupach definiują słowa: rodzina i zasada a następnie układają w
grupach „10 złotych zasad na szczęśliwą rodzinę” oraz ( na podstawie wiadomości biblijnych )
wykonują portret ” św. Józefa-patrona rodziny, który należy przekazać do pokoju 25.
Uwaga! Uczniowie przynoszą, arkusze papieru A4, długopisy, pisaki, kredki ...
00

KLASY III

poniedziałek kl. III
godz.9 – 9 , .Na podstawie Rdz 25, 19...uczniowie w grupach wykonują drzewo genealogiczne
Jakuba syna Izaaka i Rebeki
godz. 1000- 1040 hala „Nic miłości nie pokona” program poetycko-muzyczny. Powrót do klas
i dokończenie „Drzewa genealogicznego”. Wychowawca wybiera 1 najlepszą pracę i przekazuje do
sali 105 a na wystawę. ( Pracę należy podpisać)
godz.1115 wyjście do kościoła p.w. NSPJ
-godz. 1130- 1230 Nauka rekolekcyjna w kościele
Uwaga! Uczniowie przynoszą Pismo Święte- Stary Testament, arkusze papieru , pisaki, kredki, ..
00

45

wtorek kl. III
-godz. 9 - 9 Wychowawca dzieli uczniów na grupy i przydziela zadania ( odebrane w kopercie z
sali 25). Trzy osoby z klasy udają się do świetlicy; pozostali uczniowie rozwiązują zadania (Quiz
biblijny, zadania logiczne, językowe)
-godz. 955 -1035 Trzy osobowy zespół udaje się na halę sportową a następnie do świetlicy w celu
rozwiązania poszczególnych zadań (na czas). Pozostali uczniowie wykonują pracę dowolną:
plastyczną, literacką ... „Jak postrzegamy rodzinę współczesną” - na podstawie relacji uczniów
będących na spotkaniu w świetlicy, którzy dzielą się zdobytymi wiadomościami z resztą klasy. Po
wykonaniu zadań w klasie należy przekazać je do sali 25
godz. 1050- 1110 zwiedzanie wystawy „Ważny rodowód” (sala 105 a)
godz. 1115 wyjście do kościoła p.w. NSPJ godzina 1130 -1230 nauka rekolekcyjna w kościele
Uwaga! Uczniowie przynoszą Pismo Święte- Stary i Nowy Testament, arkusze papieru , pisaki,
kredki, ...
środa kl. III
00
45
- godz. 9 - 9 Praca w grupach „Układanie 10 złotych zasad na szczęśliwą rodzinę” i rebusu
do hasła: „Zdrowa rodzina - szczęśliwe dzieci”.
-godz. 1045 - 1120 Koncert Piosenki Religijnej w NOK-u
-godz. 1120 przejście do kościoła p.w. NSPJ. Eucharystia
Uwaga! Uczniowie przynoszą, arkusze papieru A4, pisaki, kredki, ..
00

45

CZUJESZ SIĘ OSAMOTNIONY,. POSTARAJ SIĘ ODWIEDIĆ KOGOŚ, KTO JEST JESZCZE
BARDZIEJ SAMOTNY
Jan Paweł II
KTO KOCHA, JEST GOTÓW ODDAĆ UKOCHANEJ OSOBIE WSZYSTKO, CO MA
NAJCENNIEJSZE
Jan Paweł II

Konkurencje sportowe –Rekolekcje 2006

1 Sztafeta wahadłowa z przekazywaniem pałeczki.
Punktacja - czas
2 Wyścig wahadłowy- prowadzenie piłeczki nogami, slalomem, skuteczny strzał do bramki,
przekazanie piłki.
Punktacja - czas.
3 Wykonanie piramidy trzyosobowej ( 2 chłopców + 1 dziewczynka)
Punktacja – czas – wykonanie.

