
Katecheza 

Temat: Gdy trzeba przeprosić. 

 

Drodzy Rodzice. 

Mam nadzieję, że bez problemów udało Wam się dotrzeć do zasobów Księgarni świętego Wojciecha. 
Tylko w taki sposób mogę przekazać choć trochę wiedzy dzieciom w tym trudnym czasie. Za wszelką 
pomoc bardzo dziękuję. 

  

1.Kierując się instrukcją obsługi z poprzedniej lekcji pobierz lekcję 35. Proszę by dziecko przyjrzało się 
ilustracji ze strony 83 i wysłuchało opowiadania: 

„ To było dawno temu, miałem wtedy tyle lat, co wy. Pewnego wieczoru rodzice poszli na 
imieniny, a ja zostałem sam ze starszym bratem. Rodzice pozwolili nam pobawić się. W 
czasie zabawy jeden z nas strącił ze stołu kryształowy wazon, który rozbił się w drobny 
mak. Co robić? Rodzice na pewno nie będą zadowoleni, gdy zaraz wrócą. Może ukryć 
wazon i udawać, że nic się nie stało? Może nie zauważą , że czegoś brakuje? A może 
lepiej przyznać się i przeprosić? Co tu zrobić?” 
 

2.Proszę, by dziecko spróbowało opowiedzieć co zrobiłoby w tej sytuacji. 

3. Tłumaczymy, że przepraszamy innych, by żyć z nimi w zgodzie. Pan Jezus prosi nas byśmy 
przepraszali siebie” nie aż siedem razy ale siedemdziesiąt siedem razy” ( Mt 18,22). Liczba 7 w Piśmie 
Świętym ma znaczenie symboliczne i oznacza pełnię. Jezus prosi byśmy przebaczali sobie zawsze i 
starali się być coraz lepszymi ludźmi. 

4. Pobierz i wydrukuj kartę pracy do tematu 35. 

5. Pokoloruj rysunek.  

6. Jeśli nie możecie państwo wydrukować karty pracy w domu proszę by dziecko narysowało na 
kartce rysunek przedstawiający np. dziecko przepraszające rodzica . 

 

Katecheza  

Temat : Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa. 

1.Pobierz  temat 38. 

2. Proszę , by dziecko opowiedziało co widzi na stronie 91.Może będzie wiedziało na pamiątkę jakiego 
wydarzenia przynosi się do Kościoła palmy. Jeśli dziecko nie wie proszę przeczytać mu tekst Ewangelii 
J 12,12-13 ( podręcznik ucznia strona 90). Proszę przypomnieć dzieciom, że w tym roku przeżywamy 
Niedzielę Palmową inaczej np. oglądając transmisję Mszy świętej w telewizji czy przez internet. 

3. Pobierz i wydrukuj kartę pracy do tematu 38 ( tylko gdy można wydrukować go w domu). 

 



Drodzy rodzice jeśli tylko możecie przesyłajcie prace swoich pociech na mój adres e-
mailowy:ela.jakubik.sp8.pt@gmail.com. Życzę państwu i dzieciaczkom zdrowia. 

 

 


