
Religia kl. III 09.11.2020r 

 

Dzisiejszy temat: Chcemy żyć prawdą. 

 

Dzisiejszy temat znajdziecie w podręczniku na stronie  44 - 45, a w ćw. na s. 31. 

 

W ĆWICZENIU NA S. 31  WYKONAJCIE ĆW. 1 

 

 

Dzisiaj poznamy kolejne wezwanie, które Pan Bóg kieruje do nas, abyśmy 

wypełniając je byli szczęśliwi. Spróbujemy je dobrze zrozumieć, aby jak najlepiej 

odpowiedzieć Panu Bogu.  Zastanowimy się, co robić, aby wypełnić Jego wolę. 

 

Posłuchajcie najpierw opowiadania. 

 

 Kasia dostała nową skakankę. Ogromnie się cieszyła. Już w szkole planowała, 

że zaraz po powrocie do domu pójdzie na podwórko wypróbować prezent. Jednak 

mama, która musiała na chwilę wyjść, poprosiła ją, by została w domu i 

zaopiekowała się młodszą siostrzyczką. Gdy tylko  drzwi się za mamą zamknęły, 

Krysia wyciągnęła skakankę i zaczęła skakać na środku  dużego pokoju chociaż 

dobrze pamiętała, jak rodzice prosili, by nie bawiła się w ten sposób w mieszkaniu. 

Raz, dwa, trzy… Coraz pewniejsze i szybsze były ruchy dziewczynki. Nagle 

traaach!!! Ulubiony wazon mamy upadł na podłogę ściągnięty zaczepioną o niego 

skakanką. Krysia zamarła. Co teraz powie mamie? Jak wytłumaczy to, co się stało? 

 

Otwórzcie podręcznik na s. 45 i na podstawie  znajdującej się tam ilustracji 

opowiedzcie zakończenie historii. 

 

- Co zrobiła Krysia? 

- Dlaczego nie chce powiedzieć prawdy? 

- Kiedy najczęściej ludzie kłamią? 

  

Jakie emocje popychają nas do kłamstwa? Nie tylko strach przed karą, ale także 

np.: zazdrość i chęć  wzbudzenia podziwu. 

 

- Zastanówmy się teraz nad konsekwencjami kłamstwa. 

Dlaczego nie należy kłamać? 

Co czyni kłamstwo z naszymi rodzinami, z naszymi grupami przyjaciół? 

Czy mama Krysi może mieć do niej zaufanie? 

 

Kłamstwa sprawiają, że ludzie przestają sobie ufać. Wzajemne podejrzenia 

niszczą wtedy szczęście rodziny, rozdzielają przyjaciół, powodują smutek. 

 

 

Ewangelia św Jana 14,6b 



 

Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. 

 

- Co mówi o sobie Pan Jezus? 

- Co musimy robić, żeby wybierać Pana Jezusa? 

 

  Chyba wszyscy odpowiemy, że powinniśmy żyć w zgodzie. 

 

Przeczytajcie opowiadanie z podręcznika na s. 44. 

 

-Jaką słabość miała bohaterka opowiadania? 

- Co polecił jej czynić spowiednik? 

- Dlaczego dał jej takie zadanie? 

- Czego nas uczy to opowiadanie? 

 

 

Bóg wzywa nas „ Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. 

 

To jest ósme przykazanie. Zapiszcie je w ćwiczeniu 2 s 31 

 

To znaczy, że mamy nasze życie w rodzinie, w klasie, na podwórku zawsze opierać 

na prawdzie. Fałszywe świadectwo jest szczególnym rodzajem kłamstwa.  Jest to 

mówienie nieprawdy o innych. To jest kłamstwo bardzo trudne do naprawienia. 

Często nie wiemy ile osób usłyszało nasze kłamstwo, powtarzane przez innych. Nie 

możemy wszystkim wyjaśnić, że kłamaliśmy. Takie kłamstwo nazywamy 

oszczerstwem. Może ono wyrządzić wiele zła.  Wiele zła może wyrządzić nie tylko 

mówienie nieprawdy o innych. Czasem niepotrzebne rozpowiadanie o cudzych 

błędach też może uczynić komuś wielką krzywdę. 

 

Na zakończenie religii odmówmy Akt żalu. 

 

Pozdrawiam. 


