
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE SZKOLNE 

7, 8, 9 marca 2016 

 

Klasy IV – VI 

Zajęcia w godz. 8 – 13 z wychowawcą 

Dzień I – 7 marca 2016 r. 

Godz. 8. 05 - Spotkanie z wychowawcą w klasie. Sprawdzenie obecności.  

Godz. 8. 15 – Modlitwa w kaplicy. Wprowadzenie w rekolekcje.  

                        Nauka śpiewu – piosenka dnia. Odpowiada s. Juliusza 

Godz. 8. 40 - Spotkanie z wychowawcą w klasie. 

                         Omówienie planu dnia i zasad właściwego zachowania w drodze i w kościele. 

Godz. 9. 00 – Wyjście do kościoła 

Godz. 9. 30- Nauka rekolekcyjna w Kościele (biały kościół przy katedrze) 

Godz. 11. 00 - Praca plastyczna nt. Uczynki Miłosierdzia.  

                         Przygotowanie scenki przedstawiającej „Uczynki miłosierdzia w naszym codziennym  

                         życiu”. Można przygotować krótką 5 minutową scenkę, pantomimę, ułożyć i zaśpiewać  

                         piosenkę  lub do znanej piosenki ułożyć taniec. 

Godz. 11. 45 – obiad klasy IV i Va, b 

Godz. 12. 50 – obiad klasy Vc, klasy VI 

Godz. 13. 05 – Wychowawca dopilnuje, aby   dzieci, które nie poszły do domu rozeszły się na zajęcia 

                           opiekuńcze według ustalonego grafiku. 

 

Dzień II – 8 marca 2016 r. 

 

Godz. 8. 05 - Spotkanie z wychowawcą w klasie. Sprawdzenie obecności.  

Godz. 8. 15 – Modlitwa w kaplicy.  

                        Nauka śpiewu – piosenka dnia. Odpowiada s. Juliusza 

Godz. 8. 40 - Spotkanie z wychowawcą w klasie. 

                        Omówienie planu dnia i zasad właściwego zachowania w drodze i w kościele. 

Godz. 9. 00 – Wyjście do kościoła 

Godz. 9. 30- Nauka rekolekcyjna w Kościele (biały kościół przy katedrze) 

Godz. 11. 00 - Praca plastyczna nt. Uczynki Miłosierdzia.  

                         Przygotowanie scenki przedstawiającej „Uczynki miłosierdzia w naszym codziennym  

                         życiu”. Można przygotować krótką 5 minutową scenkę, pantomimę, ułożyć i zaśpiewać  

                         piosenkę, lub do znanej piosenki ułożyć taniec. 

Godz. 11. 45 – obiad klasy IV i Va, b 

Godz. 12. 50 – obiad klasy Vc, klasy VI 

Godz. 13. 05 – Wychowawca dopilnuje, aby   dzieci, które nie poszły do domu rozeszły się na zajęcia  

                          opiekuńcze według ustalonego grafiku. 

 

 

 

 



 

Dzień III – 8 marca 2016 r. 

 

Godz. 8. 05 - Spotkanie z wychowawcą w klasie. Sprawdzenie obecności.  

Godz. 8. 15 – Modlitwa w kaplicy. Podsumowanie rekolekcji.  

                        Nauka śpiewu – piosenka dnia. Odpowiada s. Juliusza 

Godz. 8. 40 - Spotkanie z wychowawcą w klasie. 

                       Omówienie planu dnia i podsumowanie rekolekcji. 

Godz. 9. 00 – Wyjście do kościoła 

Godz. 9. 30- Nauka rekolekcyjna w Kościele (biały kościół przy katedrze) 

Godz. 11. 30 -  Prezentacja scenek w dwóch grupach: 

                           Klasy IV i V w sali multimedialnej 

                           Klasy VI w sali tanecznej 

Godz. 11. 00 – obiad klasy IV i Va, b 

Godz. 12. 30 – obiad klasy Vc, klasy VI 

Godz. 13. 05 – Wychowawca dopilnuje, aby   dzieci, które nie poszły do domu rozeszły się na zajęcia 

                           opiekuńcze według ustalonego grafiku. 

 

 

 

 

 


