
Klasa I  Religia 11.05.2020r. 

Temat: Staram się być lepszym  

Cele katechetyczne –  Uświadomienie prawdy, że zawsze można 

stać się lepszym. 

Modlitwa -  „Akt wiary” 

Uczniowie układają rozsypankę w podręczniku s. 107 

„Sumienie to głos Pana Boga w naszym sercu, który pomaga 

odróżniać dobro od zła oraz ostrzega nas przed złem”. 

Spójrzcie na obrazek w podręczniku, przedstawiający dzieci 

na podium s. 106 

• Dlaczego warto nad sobą pracować? 

Warto jest nad sobą pracować, abyśmy mogli z radością i z 

łatwością czynić dobro. 

Każdy z uczniów zastanawia się, w czym jest dobry, co mu się 

udaje. Wybiera z tych rzeczy trzy i zapisuje je w podręczniku (lub 

rysuje) na podium. 

• Kto może stanąć na podium?  

• Co trzeba zrobić, aby wygrać?  

• Co jest potrzebne, aby ćwiczyć każdego dnia?  

• Co to znaczy być dobrym człowiekiem? Co trzeba robić, aby zająć 

w życiu pierwsze miejsce? 

Poproście rodziców, aby przeczytali Wam fragment Pisma 

Świętego. 

A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, 

zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?» Jezus mu odpowiedział: 

«Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz 

miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 



całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak 

siebie samego.  Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To 

czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał 

Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?». Jezus nawiązując do tego, 

rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w 

ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali 

i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził 

tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 

przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś 

Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. 

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył 

mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje 

bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia 

wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a 

jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z 

tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który 

wpadł w ręce zbójców?». On odpowiedział: «Ten, który mu okazał 

miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!».           

     (Łk 10,25-37) 

• Co zrobił miłosierny Samarytanin? ? 

 • Do kogo Pan Jezus mówi: „Idź i ty czyń podobnie”? 

Praca domowa s. 107 

Uczniowie wybierają sobie jedną dobrą rzecz, w której chcieliby 

być lepsi. Wpisują w podręczniku, w jaki sposób będą się starać, 

np. „Staram się jeść obiad bez grymasów”. 

 Modlitwa - Chcę wywyższać imię Twe 

https://www.youtube.com/watch?v=2UJyuw7HUks 

Powtórzenie  naszego tematu  

https://view.genial.ly/5eb3c1326780410d57810229/presentation-staram-sie-byc-

lepszym?fbclid=IwAR10ZMyhggm27F3PRJIUJSY1a8hWipaDYq6qO0AZO1DWKDNUR2rTwuEcsj8 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 
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