
RELIGIA KLASA III ZESTAW 5 

Dzień dobry! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Pomódlmy się: 

Duchu Święty, który oświecasz…. 

Amen 

Kochane dzieci, na poprzedniej lekcji utrwaliliśmy sobie wiedzę na temat SZCZEREJ 

SPOWIEDZI. W sakramencie pokuty Pan Jezus czeka, aby oczyścić ludzkie serce z grzechów. 

Jeśli spowiedź ma być szczera, należy je sobie dokładnie przypomnieć.  

Mam nadzieję, że wirtualny przewodnik będzie dla was pomocny       

Dzisiaj przechodzimy do tematu 37, poruszymy zagadnienie ZADOŚĆUCZYNIENIA PANU 

BOGU I BLIŹNIEMU, czyli 5 warunek dobrej spowiedzi. 

 

Uśmiechnij się      zabieramy się do pracy! 

 

1. Przygotuj zeszyt, książkę i ćwiczenia do religii. 

2. Zapisz temat katechezy w zeszycie: 

 

Katecheza 37 

Temat: Zadośćuczynienie wynagrodzeniem Bogu i ludziom. 

 

Wiemy już, w jaki sposób przystępujemy do sakramentu pokuty. Dobry Bóg odpuszcza nam 

grzechy, ale pozostaje do spełnienia jeszcze jeden warunek dobrej spowiedzi, o którym 

dowiemy się dzisiaj. 

Otwórz podręcznik na stronie 88. 

Przeczytaj fragment Ewangelii, która opowiada o ciekawym spotkaniu Pana Jezusa z 

człowiekiem o imieniu Zacheusz. 

Teraz spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań ( odpowiedzi nie zapisuj w 

zeszycie): 

– O jakim spotkaniu dowiedzieliśmy się z Ewangelii?  



– Kim był Zacheusz?  

– Kogo Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć?  

– Co Pan Jezus powiedział do Zacheusza, gdy go zobaczył na drzewie?  

– Jak zareagowali ludzie na słowa Jezusa?  

– Jak Zacheusz przyjął Pana Jezusa w swoim domu?  

– Co Zacheusz obiecał Jezusowi?  

– Co Jezus powiedział do słuchających Go ludzi? 

 – Dlaczego Zacheusz był gotowy rozdać połowę majątku?  

– Co znaczą słowa: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”? 

Podsumujmy: 

Zacheusz był człowiekiem grzesznym. Wielu ludzi odnosiło się do niego z 

pogardą. Jezus, nie zważając na nich, poszedł do niego w gościnę. 

Zacheusz, ceniąc miłość Jezusa, zrozumiał swoje złe postępowanie i 

obiecał Jezusowi, że wynagrodzi wszystkie krzywdy wyrządzone ludziom 

oraz podzieli się z nimi swoim majątkiem, co bardzo podobało się 

Jezusowi.  

 

Otwórz ćwiczenia na temacie 37 i uzupełnij historię Zacheusza – wklejając 

naklejki z odpowiednimi napisami. 

WAŻNE! 

Popełniając grzech wyrządzamy krzywdę bliźniemu i obrażamy Boga. W sakramencie pokuty 

Pan Jezus odpuszcza nam grzechy, ale krzywda trwa nadal. Dlatego powinniśmy 

wynagrodzić popełnione zło tak jak Zacheusz. takie wynagrodzenie krzywd nazywamy 

zadośćuczynieniem.  

– W jaki sposób możemy zadośćuczynić bliźnim? (podaj kilka przykładów i zapisz w zeszycie) 

Należy pamiętać o tym, że każda krzywda musi być wynagrodzona. Czasami bezpośrednie 

zadośćuczynienie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, np. wtedy, gdy nie mamy już 

żadnego kontaktu z pokrzywdzoną osobą i nie potra-fimy jej odnaleźć. Wówczas możemy 

posłużyć się modlitwą lub dobrym czynem podjętym z intencją wynagrodzenia zła 

wyrządzonego tej osobie. 

– Komu jeszcze, oprócz ludzi, powinniśmy wynagrodzić popełnione zło? (odpowiedź, całym 

zdaniem zapisz w zeszycie). 



ZAPAMIĘTAJ, TO WAŻNE 

Zadośćuczynieniem Bogu jest wypełnienie pokuty, jaką zadaje nam przy 

spowiedzi kapłan. Może nią być odmówiona modlitwa, ofiara, spełnienie 

dobrego uczynku, pomoc bliźnim. Po odejściu od konfesjonału 

dziękujemy Panu Jezusowi w cichej modlitwie za odpuszczenie grzechów 

i odmawiamy modlitwę za kapłana spowiednika, który w imieniu 

Chrystusa udzielił nam rozgrzeszenia. Jeśli kapłan zada nam odmówienie 

za pokutę jakiejś modlitwy, możemy to uczynić od razu. Natomiast jeśli 

pokutą będzie jakiś czyn, to spełniamy go jak najprędzej. 

ZADANIE DO ZESZYTU: 

Zapisz przepisując z książki, co to jest zadośćuczynienie (str.88 pod 

hasłem ZAPAMIĘTAJ)? 

Jeśli masz ochotę, zajrzyj tutaj, bardzo ciekawa lekcja interaktywna o 

Zacheuszu ( dla chętnych)       Kliknij: 

https://view.genial.ly/5e7b122bab73410dfcbd26d2/interactive-image-

zacheusz?fbclid=IwAR2yetLtuhISOM0Y2xLVlWpkgCxCsalOuqXXUvCD0i

8RpTy6CmQUkgFQEh8 

Na koniec piosenka, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY 

 

Praca domowa 

Narysuj swoje zadośćuczynienie bliźniemu (np. pomoc w kuchni, w porząd-

kach, wyświadczenie jakiegoś dobra starszym i młodszym). 

Słowo do Rodziców: 

Bardzo proszę, aby prace do oceny przesłać na moją pocztę 

konsurkattarzyna3@gmail.com 

Czas na realizację tematu i zadań do 8 kwietnia 2020. 
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Ps. Nasze spotkania w  zestawach będą raz w tygodniu ( zawsze w czwartki). 

Proszę zatem rozkładać sobie prace tak, żeby nie przemęczać dzieci.  

Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. 

Pozdrawiam i życzę zdrowia! 

 


