
Poniżej znajdują się 2 tematy przewidziane do realizacji w klasie 1. Proszę rodziców o 

zwrotną informację, czy dzieci mają podręczniki i zeszyty w domu. Informację o tym, proszę 

wysłać na adres e-mail – kubicka.dorota@zpopiotrkowice.pl  

 

Temat – Przepraszamy Pana Jezusa za złe postępowanie 

 

W celu przypomnienia ostatniej katechezy proszę obejrzeć film o miłosiernym 

Ojcu/synu marnotrawnym.  

W tym celu na www.youtube.com  w wyszukiwarce należy wpisać: przypowieść  o 

miłosiernym Ojcu lub przypowieść o synu marnotrawnym.  

Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytanie: 

- O co poprosił młodszy syn swojego ojca? Co zrobił, gdy dostał pieniądze? Co się stało, gdy 

je wydał? Jaką pracę wykonywał? Czego mu brakowało? Za kim tęsknił? Co postanowił 

zrobić? Jak przywitał go ojciec? Co syn powiedział ojcu, żeby go przeprosić? Jaka postawa 

syna sprawiła ojcu radość? Co pozwoliło synowi wrócić do domu? 

 Gdy robimy coś złego i źle postępujemy, oddalamy się od Pana Jezusa i jest nam z 

tego powodu przykro. Czujemy się jak syn, który opuścił swój dom. Był opuszczony, zdany 

tylko na siebie, zostawiony przez przyjaciół.  

 Pomyślcie co należy zrobić, aby nie być samemu, aby przyjaciele, którym coś złego 

zrobiliśmy nas nie opuścili? 

Pan Jezus zawsze na nas czeka, nawet wtedy, gdy zrobimy coś złego. Ma nadzieję, że 

zmienimy się i staniemy się lepszymi ludźmi. Pomyślimy, co zmienić w swoim życiu, aby 

podobna sytuacja się nie powtórzyła.  

 Przeproście swoich bliskich, którym sprawiliście przykrość i starajcie się dobrze 

postępować.  

W podręczniku wykonajcie pracę ze strony 69. I nauczcie się na pamięć piosenki – 

Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku...  

Na tej samej stronie, gdzie oglądaliście film, w wyszukiwarkę wpiszcie tytuł piosenki.  

 

Temat – Przepraszamy rodziców, rodzeństwo, kolegów 

 

Analiza sytuacji umieszczonych w podręczniku na str. 70.  

Propozycje uczniów, jak można naprawić wyrządzoną przykrość.  

Praca z książką – wycinanie 4 elementów (obrazków) umieszczonych na końcu książki i 

dopasowanie ich do właściwych miejsc.  

 W naszym życiu często znajdujemy się w sytuacjach, w których należy przepraszać 

ludzi za złe uczynki, przykre słowa i bezmyślne gesty. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy 

żyć w przyjaznym środowisku, wśród przyjaciół. Tego nauczał Pan Jezus mówiąc: 

,,Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili”.  

Oznacza to, że wszystko, co robimy dla drugiego człowieka, robimy to dla samego Pana 

Jezusa. Mamy tak postępować, aby nie krzywdzić innych ludzi, ale dobrze czynić, jeżeli 

kochamy Pana Jezusa i chcemy być Jego przyjaciółmi.  

W podręczniku wykonajcie pracę ze strony 71. 
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