
SZKOLNE REKOLEKCJE ADWENTOWE 2020 
Klasy  I-III IV-VI VII-VIII 
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8.00-8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem : 
Boże narodzenie i zwyczaje polskie i rodzinne. (Treści 
spotkania zaproponowane w konspekcie) 
 
8.55-9.40. Filmik „Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego”- film rekolekcyjny cz.1 
  
9.50-10.35 Filmik z Biskupem Markiem Solarczykiem 
"Strażnicy Światła"  cz.1  Potrzebne : kartki A4 ( 
najlepiej sztywne) kredki i pisaki 
(samodzielnie pod nadzorem nauczyciela)  
 
10:45-11:30  Bajka "OPOWIEŚĆ WIGILIJNA" 

8.00-8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem  
Boże narodzenie i zwyczaje polskie i rodzinne. (Treści 
spotkania zaproponowane w konspekcie) 
 
8.55-9.40  Filmik- „Jaki ojciec, taki syn”- filmik 
rekolekcyjny cz.1  
  
9.50-10.35  FILM : „Opowieść wigilijna  
 
10:45-11:30 FILM : „Opowieść wigilijna C.D.  

8.00-8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem : 
Boże narodzenie i zwyczaje polskie i rodzinne. (Treści 
spotkania zaproponowane w konspekcie) 
 
8.55-9.40 Filmik- „Załóż dobre słuchawki 
”- filmik rekolekcyjny cz.1  
 
9.50-10.35  FILM : „Opowieść wigilijna  
 
10:45-11:30 FILM : „Opowieść wigilijna C.D. 
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8.00 -8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem : 
Omówienie bajki „Opowieść wigilijna” Postawa 
przemiany i pomagania innym- (Treści spotkania 
zaproponowane w konspekcie)  
 
8:55-9:30 „Józio, Józek, Józef - czego nas uczy o 
modlitwie? ”- film rekolekcyjny cz.2 
 
9:50-10:35  Filmik z Biskupem Markiem Solarczykiem 
"Strażnicy Światła"  cz.2  Potrzene : Plastelina różne 
kolory ( biały, niebieski, żółty itp.)  
(samodzielnie pod nadzorem nauczyciela)  
 
10:45-11:30  Filmik z Biskupem Markiem 
Solarczykiem "Strażnicy Światła"  cz.3  Potrzene : 
Plastelina różne kolory ( brązowy, szary, biały czarny  
itp.) (samodzielnie pod nadzorem nauczyciela)  
 

8.00 -8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem:  
Omówienie filmu „Opowieść wigilijna” Postawa 
przemiany i pomagania innym- (Treści spotkania 
zaproponowane w konspekcie)  
 
8:55-9:40 Konferencja   
 
9:50-10:35 Filmik- „Zostańmy przyjaciółmi”- filmik 
rekolekcyjny cz.2 
  
10:45-11:30 Zadanie  
"Dobry bądź i szlachetny, Bądź do pomocy 
gotowy! " - Zadania do wyboru:   
zad1: zilustruj powyższy cytat.  
Forma dowolna ( Format A4)  
zad2: ułóż i zapisz historyjkę w której motywem 
przewodnim będzie powyższy cytat )  
Praca samodzielna pod nadzorem nauczyciela.  
(łączenie z nauczycielem)  
 

8.00 -8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem: 
Omówienie bajki „Opowieść wigilijna” Postawa 
przemiany i pomagania innym- (Treści spotkania 
zaproponowane w konspekcie)  
 
8:55-9:40 Konferencja ks. Jana Kaczkowskiego  

9:50-10:35 Filmik- Siedzę po ciemku, po światło razi 
mnie w oczy ”- filmik rekolekcyjny cz.2 

 
10:45-11:30  Zadanie  
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, 
jeśli się ją dzieli” - Zadania do wyboru:   
zad1: zilustruj powyższy cytat. Forma dowolna ( 
Format A4)  
zad2: ułóż i zapisz historyjkę w której motywem 
przewodnim będzie powyższy cytat . 
 Praca samodzielna pod nadzorem nauczyciela.  
 (łączenie z nauczycielem)  
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8.00 -8.30  Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem: 
Omówienie rekolekcji- co się podobało dzieciom co nie. 
Jak wyglądają och ostatnie  przygotowania i czy są 
gotowi do świąt  
 
8:55-9:30  JASEŁKA  
 
9:50-10:35  Filmik z Biskupem Markiem Solarczykiem 

"Strażnicy Światła"  cz.4  Potrzene : Plastelina różne 

kolory ( żółty, czerwony, zielony niebieski itp.) 
(samodzielnie pod nadzorem nauczyciela)  
 
10:45-11:30   Filmik z Biskupem Markiem 

Solarczykiem "Strażnicy Światła"  cz.4  Potrzene : 

ponownie kartki A4 pisaki /kredki (samodzielnie pod 
nadzorem nauczyciela)  
 
 

8.00 -8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem: 
Omówienie rekolekcji- co się podobało dzieciom co nie. 
Jak wyglądają och ostatnie  przygotowania i czy są 
gotowi do świąt  
 
8:55-9:30  JASEŁKA  
 
9:50-10:35   Świadectwa- rekolekcje  
 
10:45-Koncert Chóru Szkolnego  
 
11.00 Spotkanie z wychowawcą/ wyznaczonym 
nauczycielem 
Życzenia, sprawy bieżące  (łączenie z nauczycielem)  

 
*spotkanie o 11.00 z wychowawcą odbywa się po 
odsłuchaniu koncertu chóru.  

8.00 -8.30 Spotkanie z wychowawcą/wyznaczonym 
nauczycielem: 
Omówienie rekolekcji- co się podobało dzieciom co 
nie.  Jak wyglądają och ostatnie  przygotowania i 
czy są gotowi do świąt  
 
8:55-9:30  JASEŁKA  
 
9:50-10:35   Świadectwa- rekolekcje  
 
10:45-11:30   Koncert Chóru Szkolnego 
 
11.00 Spotkanie z wychowawcą/ wyznaczonym 
nauczycielem 
Życzenia, sprawy bieżące (łączenie z 

nauczycielem)  
*spotkanie o 11.00 z wychowawcą odbywa się po 
odsłuchaniu koncertu chóru. 
 

 


