
Szanowni Rodzice! Informacja na temat podręczników została podana tydzień temu. 

Przypominam również, że podręczniki i karty pracy (ćwiczeniówki) kupują Państwo sami. 

 

Drogi Uczniu! Sprawdź, czy dobrze uzupełniłeś krzyżówkę z tematu 48.  

1. chleb, 2. monstrancja, 3. krzyż, 4. dziewczynka, 5. chór, 6. ministrant, 7. kwiaty,  

8. kapłan, 9 organista. 

 

Przypomnienie 7 sakramentów świętych.  1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 

4. Sakrament pokuty i pojednania. 5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. 
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Katecheza 

Temat. Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi. (temat 45, str. 114-115 w podr.)  

Opis zajęć. Módlmy się za wszystkich tatusiów, którzy w przyszłym tygodniu będą 

obchodzić swoje święto, za zdających egzaminy oraz o zdrowie dla polskich górników. 

„Ojcze nasz”, „Aniele Boży”. 

 

Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie zapisane na czerwono w podręczniku: Jacy powinniśmy 

być dla naszych bliźnich? Poznamy również historię o miłosiernym Samarytaninie, którą 

opowiedział Pan Jezus. 

 

Nim przeczytasz historię, oto krótkie wyjaśnienie pojęć. 

Bliźni to osoba, która potrzebuje pomocy; to każdy człowiek. 

Samarytanin to mieszkanie krainy zwanej Samarią. 

Jerozolima, Jerycho to nazwy miast. 

Denar to nazwa pieniądza. 

Lewita to osoba pomagająca w świątyni, wykonywała prace zlecane przez kapłanów. 

Kapłan to osoba sprawująca służbę w świątyni. 

 

Przeczytaj tekst biblijny czyli opowiadanie na granatowo ze str. 114 w podr. Następnie 

odpowiedz ustnie na pytania: 

- Co przydarzyło się podróżującemu człowiekowi? Dlaczego został ranny? 

- W jaki sposób zachowali się kapłan i lewita wobec rannego? 

- W jaki sposób Samarytanin pomógł rannemu? 

- Gdzie Samarytanin zawiózł rannego i ile denarów zapłacił za jego opiekę? 

- Czego nas uczy ta historia?  

 

Podsumowanie. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy tak, jak Samarytanin pomagali każdemu 

człowiekowi, który potrzebuje pomocy. Naszym zadaniem jest czynić dobro. Wystarczy mieć 

otwarte oczy i na pewno zauważymy zmartwioną twarz mamy, zapłakaną twarz braciszka, 

który przestraszył się czegoś w nocy, bałagan na stole. Każdą osobę powinniśmy traktować, 

jak Pana Jezusa czyli dobrze i życzliwie. 

 

Spójrz na ilustracje ze str. 115 w podr. Jakiej pomocy potrzebują bohaterowie tych ilustracji 

i w jaki sposób inni okazują im dobro? 

  

PRACA DOMOWA. 

Odmów „Ojcze nasz” za potrzebujących ludzi. 

Ćw. 1 i 2 ze str. 53. (dla chętnych)  



 
  

Kolorowanka dla chętnych do pokolorowania (jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania).  


