
 

 

 

Drodzy Katecheci!  

 

Przed nami początek nowego roku szkolnego 2018/2019. Czas wytężonej, ale także 

satysfakcjonującej pracy. 

 

W najbliższych dniach w wielu diecezjach odbędą się spotkania katechetyczne, na których będą 

mogli Państwo spotkać się z przedstawicielami naszego Wydawnictwa, zapoznać się z naszą 

nową ofertą i zakupić ciekawe pomoce katechetyczne oraz nowości: 

 

 

 

Kim jest Jezus? Jego życie, Jego kraj, Jego czasy 

 

Gaëlle Tertrais,  Adeline Avril 

 

Kim byli dziadkowie Jezusa? Jak wyglądał Jego dom? Jak ubierali 

się uczniowie Jezusa? Skąd w Nazarecie wzięli się Rzymianie? Ta 

książka to bogato ilustrowane źródło wiedzy o ziemskim życiu 

Jezusa zawierające informacje z zakresu religii, wiedzy społecznej, 

historycznej, geograficznej i przyrodniczej. 

 

 

 

 

Seria Postaci biblijne 

 

Pomaga wprowadzić dzieci w świat historii biblijnych. 

Przekazuje wiedzę, skłania do refleksji, podpowiada, co w 

danej opowieści jest najważniejsze. Każda z czterech 

książeczek obejmuje historię konkretnej postaci (napisaną 

zrozumiałym dla dzieci językiem), barwne ilustracje, 

kolorowanki, wyjaśnienia, pytania i modlitwy. Seria 

adresowana jest do dzieci w wieku 7-9 lat. 

 

 

 

Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę 

do I Komunii Świętej.  
Praca zbiorowa pod red. ks. dr. Pawła Płaczka Ilustracje: Elżbieta 

Kidacka  

 

Domowniczek wprowadza najmłodszych w zagadnienia związane z 

wiarą oraz pomaga im budować relację z Bogiem.  

• materiał rozplanowany na dziesięć miesięcy, ułożony tematycznie  

• pomoc dla rodziców, którym zależy na jak najpełniejszym 

przygotowaniu dziecka do I Komunii Świętej i życia eucharystycznego  

•  doskonałe uzupełnienie katechezy parafialnej  

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Literatura-dziecieca-i-mlodziezowa/Dzieci/Kim-jest-Jezus-Jego-zycie-Jego-kraj-Jego-czasy
https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Literatura-dziecieca-i-mlodziezowa/Dzieci/Mojzesz-Ksiazeczka-z-kolorowankami
https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Literatura-dziecieca-i-mlodziezowa/Dzieci/Aha-o-to-chodzi-Domowniczek-przygotowujacy-dziecko-i-rodzine-do-I-Komunii-Swietej


• ciekawe, różnorodne zadania – do pracy samodzielnej oraz z  

rodzicami  

 

Idę do I Komunii Świętej. Niezbędnik pierwszokomunijny - 

ZAPOWIEDŹ 

 

Interaktywna książka dla dzieci pierwszokomunijnych, mówiąca o 

sprawach ważnych przystępnym, obrazowym językiem, wykorzystująca 

elementy zabawy - do uzupełnienia, rozwiązywania, dopisywania. Są tu 

również opowiadania o Drogowskazach, czyli zasadach, które - oprócz 

modlitwy i prawd wiary - poznaje dziecko podczas przygotowania do I 

Komunii Świętej.  

 

 

 

 

Nowy Katalog Katechetyczny Wydawnictwa Świętego Wojciecha na 

rok szkolny 2018/2019 do korzystania lub pobrania na strefakatechety.pl 

w Aktualnościach   

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Wydawnictwa Świętego 

Wojciecha, które w tych dniach będą dostępne w atrakcyjnych cenach.  

 

 

 


