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TEMAT: JEZUS ODPUSZCZA NAM NASZE WINY  

 

Cel dydaktyczny: ukazanie Jezusa jako Tego który ma władzę odpuszczania grzechów 

Cel wychowawczy: przygotowywanie ucznia do sakramentu pokuty  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Każdy otrzyma teraz kawałek plasteliny. Waszym zadaniem będzie z 

otrzymanej plasteliny ulepić jakieś naczynie. Może to być dzbanek, 

garnek, półmisek itp.  

 

Pokaz prac.  

 

Każde naczynie może oznaczać życie człowieka. Tak jak te naczynia, 

każdy z nas lepi swoje życie. Co było konieczne do tego, aby powstało 

naczynie? (plastelina, wyobraźnia, zaangażowanie wasze) 

 

Powiedzcie co lub pomaga wam w kształtowaniu waszego życia? (rodzice, 

nauczyciel, koledzy, kapłani) 

W jaki sposób to robią?  

Zabawa 

edukacyjna  

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Plastelina  

4. Wymiar egzystencjalny: 

A teraz mam inne pytania: 

Gdy potrzebne są nam leki to gdzie idziemy? (do apteki) 

A kiedy boli nas ząb to do kogo się udajemy? (dentysty) 

A gdy mocno kaszlecie i macie gorączkę to kto pomaga? (lekarz) 

 

Dzisiaj dowiemy się o najlepszym Lekarzu, który leczy i pomaga nam 

kształtować nasze życie tak jak plastelinę. Będziemy mówić o Panu 

Jezusie, który odpuszcza nam grzechy. 

  

5. Wymiar biblijny:  

Posłuchajcie pewnej historii, którą opowiedział Pan Jezus swoim uczniom. 

A ponieważ jest to długa historia będziemy przerywać czytanie i będę w 

trakcie zadawał pytania: 

  

Łk 15:11-32 

11. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. 

12. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na 

mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. 

13. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 

 

Ilu synów miał człowiek o którym mówił Pan Jezus? 

O co poprosił jeden z synów? 

Który to był: młodszy czy starszy? 

Co zrobił ojciec? 

 

14. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam 

zaczął cierpieć niedostatek. 

15. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go 

Odczyt i 

pogadanka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo św. 
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na swoje pola żeby pasł świnie. 

16. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał. 

 

Co się stało z majątkiem? 

Gdzie zaczął pracować młodzieniec? 

 

17. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 

18. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Bogu i względem ciebie; 

19. już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników. 

 

Co postanowił zrobić? 

Jak myślcie czy ojciec wybaczy mu? Posłuchajcie: 

 

20. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 

ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 

rzucił mu się na szyję i ucałował go. 

21. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 

ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. 

22. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i 

ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 

23. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 

się, 

24. ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. 

I zaczęli się bawić. 

 

Czy ojciec wybaczył synowi? 

Co zrobił ojciec? 

 

25. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 

blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. 

26. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 

27. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone 

cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. 

28. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 

tłumaczył mu. 

 

O co gniewał się starszy syn? 

 

29. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 

przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 

się zabawił z przyjaciółmi. 

30. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z 

nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. 

31. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 

wszystko moje do ciebie należy. 

32. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a 

znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 

Co powiedział ojciec synowi starszemu?  

 

6. Wymiar eklezjalny: Pogadanka   
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Kiedy postępujemy źle to postępujemy, tak jak młodszy syn, ale Pan Jezus 

czeka na nas wytrwale tak jak ojciec chłopca. Musimy jednak pamiętać, że 

musimy zrobić pierwszy krok w kierunku Pana Jezusa. 

 

Pan Jezus czeka na nas w konfesjonale.  

Kto widział już konfesjonał? 

Jak on wygląda? 

 

W drugiej klasie będziecie przygotowywać się do pierwszej spowiedzi 

świętej. To właśnie wtedy Pan Jezus, przez kapłana przebaczy wam 

grzechy, tak jak ojciec z przypowieści przebaczył swojemu synowi. 

  

7. Podsumowanie: 

Na koniec posłuchajcie jeszcze co zrobił Jacek. 

 

Jacek jest uczniem pierwszej klasy. Pewnego razu, kiedy wrócił ze szkoły 

mama poprosiła by posprzątał pokuj udawał, że nie słyszy. Pomyślał 

sobie:  

-nie posprzątam. 

Kiedy babcia chciała mu pomóc w odrabianiu lekcji zaczął grymasić. Na 

dodatek swoim głośnym zachowaniem obudził Agnieszkę, młodszą 

siostrę. Jacek czuł się okropnie.  

 

Jak myślicie co powinien zrobić Jacek? 

Kogo powinien przeprosić? (mamę, babcię i Pana Jezusa) 

Mamę i babcię może przeprosić w każdej chwili. A powiedzcie mi kiedy 

to powinien przeprosić Pana Jezusa: ma czekać do pierwszej spowiedzi 

czy może wcześniej powinien przeprosić np. podczas wieczornej 

modlitwy. 

 

A wy zawsze przepraszacie? 

Opowiadani

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

 

8. Wymiar liturgiczny: 

Za wszystkie nasze grzechy przeprośmy Pana Jezusa. Ojcze nasz... 

Modlitwa   

9. Zadanie domowe:  

Proszę pokolorować obrazek.  

  

10. Modlitwa końcowa:    

 


