
 

Religia - KLASA II A. 

Drogie Dzieci i drodzy Rodzice.  

Realizujemy kolejny temat. 

Temat: Miłosierny Samarytanin 

Cele katechetyczne: 

– zapoznanie z treścią i znaczeniem przypowieści o miłosiernym Samarytaninie; 

– kształtowanie postawy wrażliwości wobec potrzebujących. 

 

Dzisiejsza katecheza zapozna nas z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie i uświadomi potrzebę 

pomagania innym. 

1. Na początku poprośmy Pana Boga, aby otworzył nasze serca – nasze oczy na drugiego człowieka, abyśmy 

potrafili pomagać innym. Zróbmy to wsłuchując się w piosenkę Sercem kocham Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E 

 

2. Piosenka mówiła o sercu. Serce jest symbolem miłości, możemy je ofiarować, gdy kogoś kochamy czy też 

lubimy. Miłość okazujemy komuś, kogo kochamy, kto jest dla nas dobry. Miłość kojarzy się także  

z MIŁOSIERDZIEM.  

 

3. Co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie to bezinteresowna pomoc człowiekowi będącemu w potrzebie. 

Miłosierdzie to przede wszystkim cecha Pana Boga, który kocha nas i zawsze wybacza nam nasze 

przewinienia. Pan Bóg chce, byśmy Go naśladowali i byli miłosierni dla innych ludzi.  

 

4. Obejrzyj teraz film i dowiedz się, jak Pan Jezus nauczył swoich uczniów, na czym polega miłosierdzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

 

5. Poznałeś przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wykonaj teraz w oparciu o film zadanie 1 z zeszytu 

ćwiczeń strona 191. Uzupełnij zdania wyrazami z tabelki. 

 

6. Pan Jezus uczy nas pomagać. W jaki sposób pomóc potrzebującym?  

Odpowiedz na to pytanie wykonując zadanie 2 strona 191. 

 

7. Nauczyliśmy się dzisiaj, by bezinteresownie pomagać innym ludziom. Wiemy, że trzeba wybaczać krzywdy  

i być dobrym dla wszystkich ludzi. Pomagać można także modlitwą, którą możemy ofiarować za innych.  

 

8. Jako utrwalenie lekcji wykonaj krzyżówkę ze strony 192.  

Ps. Przypominam o przesyłaniu zadań na ocenę. Dziękuję. 

Drogie Dzieci i Rodzice! 

       Obchodzimy 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II. Zachęcam wszystkich do zapoznania się  

z postacią tego wielkiego Polaka. Poniżej zamieszczam link do filmu:  

„Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II – biografia filmowa. 

 https://katecheza.diecezja.pl/aktualnosci/karol-wojtyla-nasz-papiez-100-lecie-urodzin-jana-pawla-ii-

biografia-filmowa/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
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       Po jego obejrzeniu każdy może sprawdzić ile zapamiętał o św. Janie Pawle II wykonując Kahoot. 

Kahoot do filmu – https://kahoot.it/challenge/f544ffeb-6f90-4f02-a863-f4433b42cf09_1589699266166 

 

Pozdrawiam wszystkie Dzieci i Rodziców. 

Katecheta. 
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