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Klasa IV a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący  Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Uczniowie z Emaus wrócili do Jerozolimy, do apostołów, którzy przebywają w Wieczerniku, aby 
opowiedzieć wszystkim o niezwykłym spotkaniu. Apostołowie są wystraszeni. Boją się ludzi, którzy 
ukrzyżowali Jezusa. Nie wiedzą, co mają dalej robić. Drzwi do wieczernika są zamknięte w obawie 
przed wrogami Jezusa. 
Przeczytajcie uważnie w Ewangelii według św. Jana, co wydarzyło się w wieczerniku:
  „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A
to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”. (J 20,19-23) 
Zastanów się:
– Jakimi słowami Jezus pozdrowił uczniów?
– Jaki dar przynosi Jezus apostołom? 
 – Kogo tchnął Jezus na apostołów? 
Jezus tchnął, czyli napełnił apostołów Duchem Świętym. Mocą tego Ducha apostołowie będą mogli
odpuszczać grzechy. 
Zapamiętaj!
Dary zmartwychwstałego Jezusa

  Pokój
        •     Duch Święty
        •     władza odpuszczania grzechów
 Do tej pory Pan Jezus sam odpuszczał grzechy tym, którzy chcieli odmienić swoje życie. Teraz tą 
władzą dzieli się z apostołami, oni mają kontynuować misję odpuszczania grzechów. 
Dziś władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów mają biskupi i kapłani. 
Systematyczne przystępowanie do spowiedzi pomaga odnawiać przyjaźń z Jezusem. 
Mamy 5 warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzech
3. Mosne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów – szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Pośród pięciu warunków tego sakramentu najważniejszy jest żal za grzechy. Jeśli człowiek nie 
żałuje popełnionego zła, jego serce jest nadal zamknięte, spowiedź jest nieważna. Jeśli szczerze 
wyznamy wszystkie grzechy i za nie żałujemy, Jezus przywraca nam pokój i radość, dodaje nam sił i 
odwagi, abyśmy przemieniali swoje życie. 
OPOWIADANIE
– Powiedz mi, ile waży płatek śniegu? – zapytała sikorka bogatka gołębia. – Nic, absolutnie nic – 
padła pewna odpowiedź. Bogatka opowiedziała wówczas gołębiowi taką historię: – Siedziałam 
właśnie na świerku, gdy zaczął padać śnieg: wolno, bezgłośnie i lekko. Ponieważ nie miałam nic 
lepszego do zrobienia, liczyłam płatki, które spadały na moją gałąź. Spadło ich dokładnie 1 611 945 



i właśnie, gdy dołączył kolejny 1 611 946 płatek, (ten, co absolutnie nic nie waży) usłyszałam trzask:
to odłamała się gałąź, na której siedziałam. Czy to nie dziwne? Powiedziawszy to, sikorka odleciała. 
(na podst. Kazimierz Wójtowicz, Przyczynki, Wrocław 1991, s. 26.)
 Pomyśl: Może brakuje tylko jednej osoby, by na całym świecie zapanował pokój? Może brakuje 
tylko Ciebie? – Jak możemy przyczyniać się do budowania pokoju w naszym najbliższym otoczeniu?
(w domu… w szkole… na podwórku…) To, czy wokół nas panuje zgoda, miłość i pokój zależne jest 
także od nas. Pokój na świecie rozpoczyna się od pojedynczego człowieka, od pokoju w rodzinie, w 
szkole. Warto zastanowić się, co ja robię, aby było więcej pokoju wokół mnie? Jeżeli pokój jest w 
nas, to obdarzamy nim tych, z którymi się spotykamy. Może nieraz tylko ode mnie zależy, aby w 
moim najbliższym otoczeniu było lepiej… 

Zadanie:
Naucz się 5 warunków dobrej spowiedzi do 05.05.2020r.  O ocenę poproś rodziców. Skala oceny od
1-5.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach – katecheza 50.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica w klasach IV –
V w  e-dzienniku, umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace,  przesłane przez ucznia na e-mail
klasowy lub utworzony przez nauczyciela na potrzeby czasu pracy na odległość.

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - , w godzinach 
od 12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail renatasmolbik2@gmail.com - , w godzinach 
od 12:00 -15:00.

                   


