
Katecheza, 27.04, klasa II – III c /z  

Temat : Niedziela Biblijna  

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna 

jednocześnie Tydzień Biblijny. BIBLIA - Pismo święte - to najpopularniejsza księga świata, 

otoczona jest szczególnym szacunkiem, bo spisane jest w niej Boże objawienie: wydarzenia 

i słowa przez, które Bóg odkrywa przed ludźmi samego siebie. Biblia dzieli się na Stary 

Testament(46 ksiąg) i Nowy Testament(27 ksiąg). Stary Testament opisuje powstanie świata 

i różne ważne wydarzenia przed narodzeniem Jezusa. Z Nowego Testamentu poznajemy 

historię życia Pana Jezusa oraz jego uczniów.  

 

Połącz kropki.  

 

 

 

 



Katecheza 29.04, klasa II – III c /z  

Temat – Maryja jest Królową Polski.  

Rozpocznie się miesiąc maj, który szczególnie poświęcony jest Maryi. 3 maja obchodzimy 

uroczystość Maryi Królowej Polski, szczególnie tego dnia pamiętaj aby do Niej się pomodlić. 

Pokoloruj szatę Maryi  na niebiesko, koronę na pomarańczowo,  ubranie Dzieciątka Jezus na 

brązowo, aureole ( czyli koła dookoła głów Maryi i Jezusa ) na żółto. Pokoloruj litery tak jak flagę 

Polski ( połowa na czerwono, połowa zostaje biała).   

Pomódl się trzy razy wezwaniem : Maryjo Królowo Polski módl się za nami 

 



 

 

 



PIŁKI W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH 

1. PIŁKA NOŻNA – piłka jest kulista, zrobiona ze skóry lub innego dozwolonego materiału. Obwód piłki do nogi 

nie może być mniejszy niż 68 a większy niż 70 cm. aby rozpocząć grę, należy najpierw piłkę dobrze 

napompować. Piłki mogą być szyte ręcznie, maszynowo, zgrzewane lub klejone 

                                                   
2. PIŁKA SIATKOWA-  kulista, wykonana jest  ze skóry lub innego dozwolonego materiału o obwodzie nie 

większym, niż 67 cm, i nie mniejszym, niż 65 cm. Przy rozpoczęciu zawodów piłka musi być napompowana 

sprężonym powietrzem 

                     
3. PIŁKA DO KOSZYKÓWKI –jest kulista, powinna być wykonana z prawdziwej lub sztucznej skóry, lub z gumy. 

Rozmiar piłki to 74,93-75,88 cm  w obwodzie. 

                                                                                  

4. PIŁECZKA DO TENISA STOŁOWEGO - średnica piłeczki pingpongowej wynosi 40 mm. Wykonane są z 

celuloidu lub podobnego do niego tworzywa sztucznego, np. plastiku. Międzynarodowa Federacja Tenisa 

Stołowego zatwierdziła dwa oficjalne kolory piłeczek – biały i pomarańczowy. 

 
5. PIŁECZKA DO TENISA ZIEMNEGO – Wykonana jest z twardej gumy, oklejona filcem w kolorze żółtym lub 

białym,  dobrze się odbija, o masie między 56,0-59,4 g i o średnicy między 6,541-6,858 cm . 

                                                                                                                     
 

 

 

6. PIŁKA GOLFOWA – jest okrągła o średnicy nie mniejszej niż 42,67 mm i nie może być cięższa niż 45,93 g. 

                       



7. PIŁKA DO KRYKIETA – wykonana jest z korka owiniętego sznurkiem i pokrytego skórą. Zszyta jest sześcioma 

rzędami wystających szwów. . Masa piłki wynosi 155,9 do 163,0 g, a obwód 224 do 229 mm 

                                                                       

8. PILKA POLO  - służy do gry na trawie podczas jazdy konno. Wykonana jest z drewna lub innego twardego 
tworzywa. Jej średnica to 8 cm. 

                   

9. PIŁKA RĘCZNA – składa się z gumowej dętki, która jest pokryta zszytymi kawałkami skóry lub tworzywa 
sztucznego. Obwód piłki dla mężczyzn to 58-60 cm natomiast dla kobiet to 54-56.  cm. waży około 50 dag  

                                                                                   

10. PIŁKA DO RUGBY – ma jajowaty kształt, obszyta jest czterema kawałkami skóry lub dętki. Mierzy 28 – 30 cm, 
waży 41-46 dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ!!! 

POŁĄCZ PIŁKĘ Z JEJ PRZEZNACZENIEM 
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