
Temat:  Poznajemy ukryte znaczenie przypowieści o siewcy.  

 

                    Tylko tekst zapisany kolorem  niebieskim przepisujemy do zeszytu!           

 

                            

 

Przypowieść to ważny gatunek biblijny. Na najbliższych lekcjach przypomnimy sobie 

kilka przypowieści. Skąd się wzięły przypowieści? Jezus, aby przekazać ludziom swą 

naukę, używał krótkich opowiastek. Ilustrowały one myśli i pouczenia, które chciał 

przekazać ludziom. Taki właśnie gatunek nazwano przypowieścią (parabolą). Jej 

fabuła jest tylko pretekstem do ukazania ukrytych, uniwersalnych prawd o życiu, 

świecie i ludziach. Prawdziwy sens przypowieści musimy odkryć sami. 

 

1. Posłuchaj piosenki nawiązującej do treści przypowieści. Link podaję poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9s   

 

2. Zapoznaj się z treścią przypowieści (podręcznik, str. 251).  

 

3. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania. Ćwiczenie wykonujemy ustnie: 

 Kto jest bohaterem utworu? Jak wygląda? Co o nim wiemy? 

 Kiedy rozgrywają się przedstawione wydarzenia? 

 Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia? 

 Jaką historię (scenkę z życia codziennego) przedstawia przypowieść o siewcy? 

 Kto opowiada tę historię? Komu ją opowiada?  

 Dlaczego Jezus nauczał ludzi, wykorzystując przypowieści? 

 Jak należy rozumieć słowa: „Kto ma uszy, niechaj słucha”?  

 Kim jest narrator? 

4. Jakie były losy ziarna?  Uzupełnij tabelę i przepisz notatkę do zeszytu przedmiotowego.  

https://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9s
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Miejsce upadku ziarna Losy ziarna 

 

 

droga 

 

 

skała 

 

 

ciernie 

 

 

żyzna gleba 

 

 

5. Szukamy ukrytego znaczenia (ukrytego sensu) przypowieści.  Odczytaj informacje na 

temat przypowieści zawarte w podręczniku (Nowa wiadomość, str. 251).  

6. Obejrzyj poniższy film. Podaję link:  https://www.youtube.com/watch?v=lmL_H-Z2DGw 
 

7. Uzupełnij tabelkę. Wykorzystaj sformułowania z ramki, wpisując notatkę do podpunktów: 

a, b, c, d.  Notatkę w formie tabeli przepisz do zeszytu.  

 

 

 

 

 

 

 Osoby, które słuchają i niezależnie od okoliczności nie zapominają o wyznawanych 

wartościach 

 Osoby, które słuchają, ale nie potrafią postępować według przyjętych zasad (bronić 

wartości) 

 Osoby, które postępują zgodnie z wartościami, lecz w niesprzyjających okolicznościach nie 

potrafią trwać przy wyznawanych zasadach 

 Osoby, które chcą postępować dobrze, ale troski i codzienne przyjemności sprawiają, że 

zapominają o wyznawanych wartościach  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmL_H-Z2DGw


Sens dosłowny 

 

Sens ukryty 

Siewca 

 

 

Ziarno 

 

 

Różne rodzaje podłoża  / gruntu: 

 

 

a) ziarno, które padło na  drogę Osoby, które... 

 

 

b) ziarno, które padło na  grunt skalisty Osoby, które... 

 

 

c) ziarno, które padło  miedzy ciernie Osoby, które... 

 

 

d) ziarno, które padło na  żyzną glebę Osoby, które... 

 

 

 

 

8. Podsumowanie wiadomości na temat przypowieści o siewcy.  
 

a) wykonaj ćwiczenie interaktywne. Link podaję poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/2261377/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-siewcy-znaczenie 

 

b) obejrzyj prezentację multimedialną, a dowiesz się, czy poprawnie wykonałeś wcześniejsze 

ćwiczenia.   Link podaję poniżej: 

https://view.genial.ly/5e8a4cd3260c290e39b67704/presentation-siewca 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2261377/polski/przypowie%c5%9b%c4%87-o-siewcy-znaczenie
https://view.genial.ly/5e8a4cd3260c290e39b67704/presentation-siewca


Temat:  Kto okazał miłosierdzie? Zapoznanie z tekstem przypowieści o miłosiernym 

Samarytaninie.  

1. Zapoznaj się z treścią przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (podręcznik, str. 252 - 

- 253).  

2.  Wysłuchaj piosenki nawiązującej do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, która 

utrwali znajomość tekstu przypowieści.  

Podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=xv5zQU_6dO8 

3. Obejrzyj obraz.  Uzupełnij luki w jego opisie (dotyczą bohaterów).  UWAGA!  Ćwiczenie 

wykonujemy ustnie! 

 

 

Na pierwszym planie widać .............................., który ............................................................ 

W oddali po lewej stronie widoczni są: .................................... i ........................................    .  

Brakuje ................................................. i  ...........................................................................     .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xv5zQU_6dO8


4. Uporządkuj plan wydarzeń. Przepisz plan we właściwej kolejności do zeszytu.  

 

........  Brak reakcji ze strony idącego tą drogą lewity.  

........  Opłacenie pobytu w gospodzie i opieki nad rannym.  

........  Pobicie przez zbójców podróżnego zmierzającego do Jerycha.  

........  Opatrzenie ran pobitego.  

........  Wzruszenie Samarytanina na widok cierpiącego człowieka.  

........  Zawiezienie nieszczęśnika do gospody i opieka nad nim.  

........  Obojętność przechodzącego obok kapłana.  

 

5. Uzupełnij tabelkę, wpisując cechy bohaterów przypowieści podane w ramce. Notatkę 

(tabelkę) zapisz w zeszycie przedmiotowym.   

 

 

 

kapłan i lewita Samarytanin 

 

 obojętność  

 .................................................. 

 ................................................... 

 ................................................... 

 .................................................... 

 ................................................... 

 ................................................... 

 miłosierdzie  

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 

Zastanów się nad podanymi pytaniami: 

 

 Który z bohaterów okazał miłosierdzie względem bliźniego? 

 Kto jest moim bliźnim? 

altruizm, egoizm, dobroć, bezduszność, brak wrażliwości, nieczułość, 

bezinteresowność, strach, wrogość, poświecenie 



 Co wspólnego ma przykazanie: „Miłuj  bliźniego swego, jak siebie samego” z tą 

przypowieścią?  

 Jaki sposób postępowania wobec bliźnich pochwala Jezus w  tej przypowieści? 

 

6. Określmy czas i miejsce akcji oraz zgromadźmy informacje na temat bohaterów.  

 

Czas akcji:  nieokreślony („Następnego zaś dnia...”) 

 Miejsce akcji:  droga z Jerozolimy do Jerycha 

Bohaterowie:  „pewien człowiek”, „pewien zaś Samarytanin”, „pewien kapłan”, „lewita” 

 

Ogólnikowe przedstawienie treści powoduje, że utwór ma wymowę uniwersalną 

(ponadczasową). 

Oznacza to, że  każdy z nas może utożsamić się z bohaterami tekstu (tzn. każdy z nas 

może być Samarytaninem, lewitą lub kapłanem). Podobna sytuacja mogłaby mieć 

miejsce w czasach współczesnych w dowolnym miejscu na Ziemi.  

 

7. Zapoznaj się ze znaczeniem słowa   SAMARYTANIN .  

Samarytanin - mieszkaniec Samarii (krainy).  

samarytanin - człowiek bezinteresownie pomagający innym.  

 

8. Podaj dwa nazwiska znanych osób, których działania można porównać do postawy 

miłosiernego Samarytanina z poznanej przypowieści biblijnej. Odpowiedź uzasadnij.  

Uważam, że współcześnie postawę taką prezentują .......................................................... , 

ponieważ .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

 


