
 

SPOTKANIE CZWARTKOWE 

Kochani, 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i spotkań w „Zakładce: Religia”, 

z nadzieją, że to co dla Was, publikujemy tu, dzieje się na Chwałę Bożą. 

Pytanie na dzisiejsze spotkanie: 
Kto może być Świętym? 

Odpowiedź znajdziemy w piosence 
śpiewanej przez zespół Arka Noego- Święty uśmiechnięty (Taki duży, taki mały) 
Kliknijcie w link: https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA  

Taki duży, taki mały, może świętym być... 

Taki gruby, taki chudy, może świętym być... 

Taki ja i taki ty może świętym być... 

Taki ja i taki ty może świętym być... 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 

Kocha bliźniego, jak siebie samego... 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 

Kocha bliźniego, jak siebie samego... 

Taki duży, taki mały . . . 

Kto się nawróci, ten się nie smuci: 

Każdy święty chodzi uśmiechnięty. 

Tylko nawrócona jest zadowolona: 

Każda święta chodzi uśmiechnięta... 

Taki duży, taki mały . . . 

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 

Bo święta załoga kocha tylko Boga... 

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 

Bo święta załoga kocha tylko Boga... 

Taki duży, taki mały . . . 

Święty Tomaszu z Aquinu, święty Ignacy z Loyoli, 

święty Franciszku Xawery, święty Stanisławie Kostko, 

święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianney, 

święty Janie Bosco, święta Katarzyno z Sieny... 

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? 

Są między nami w szkole i w pracy!  

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? 

Są między nami w szkole i w pracy!  

Taki duży, taki mały...    AUTOR TEKSTU: Robert Friedrich 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA


SPOTKANIE PIĄTKOWE 
 

Skoro wiemy, że…   Taki duży, taki mały, może świętym być... 

Taki gruby, taki chudy, może świętym być... 

Taki ja i taki ty może świętym być...; 
To poznajmy historie kilku Świętych… 

 

Dzisiaj zapraszamy was na opowieść pt.:  

Święty Franciszek z Asyżu 
- z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK) 
Posłuchajcie: [Kliknij w link.] 

https://www.youtube.com/watch?v=rDWjqBONJic 

 

Opowieść o Świętym Franciszku i wilku z Gubio 
- z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK) 
 

Posłuchajcie: [Kliknij w link.] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TayYW7Wu1_M 

Opowieść o Świętym Franciszku i trędowatym 
- z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK) 
 

Posłuchajcie: [Kliknij w link.] 

https://www.youtube.com/watch?v=wGXfhbjgGaw 
 

Opowieść pt.: Wędrując ze Świętym Franciszkiem – Dziękczynienie i Uwielbienie 
- z serii "O Świętych dla dzieci" (Wyd. PROMYCZEK) 
 

Posłuchajcie: [Kliknij w link.] 

https://www.youtube.com/watch?v=Re_mCcRrvao 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDWjqBONJic
https://www.youtube.com/watch?v=TayYW7Wu1_M
https://www.youtube.com/watch?v=wGXfhbjgGaw
https://www.youtube.com/watch?v=Re_mCcRrvao


 

Kolorowanka dla Ciebie: Święty Franciszek z Asyżu 
 

 

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-888-%C5%9Awi%C4%99ty-franciszek-z-asy%C5%BCu.html 

 

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-888-%C5%9Awi%C4%99ty-franciszek-z-asy%C5%BCu.html


 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela,  

służą wyłącznie celom edukacyjnym 

w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

 


