
Zadania do pracy zdalnej z etyki dla klasy IV i VI 

5-10 czerwca 2020 

Temat: Dogonić jutro – czy to jest możliwe?  

1. Ćwiczenie na uważność:  

• usiądźcie wygodnie na dywanie lub fotelu,  

•  zamknijcie oczy i uruchomcie swoją wyobraźnię, 

•  Wyobraźcie sobie tę chwilę.  

• Jak wygląda?  

• Czy ma jakiś zapach, melodię?  

• Co można zrobić z tą chwilą? 

•  Jak się czujesz w tej chwili?  

• Jeżeli macie ochotę napiszcie krótką wypowiedź  na temat swoich odczuć.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Czy zwróciliście uwagę, że chwila, o której pomyślał każdy z was, obrazuje to, co jest tu i 

teraz? 

2. Przeczytajcie  opowieść o chłopcu, który próbował „dogonić jutro”  

Runny dogania jutro  

Był sobie raz chłopiec, który nazywał się Runny. Chłopiec ten zawsze gnał, ponieważ chciał 

dognać jutro. Zawsze bardzo się spieszył, bo gonił jutro. Był na tropie jutra! Biegł całą noc, 

żeby dotrzeć do jutra. Kiedy docierał do jutra, spoglądał z ulgą. O, nie. Wcale nie dopędził 

jutra. Jutro było dopiero jutro, więc jutra jeszcze tu nie było. 

 - Co?- dziwił się Runny. 

- Nie dogoniłem jutra! Muszę biec! Biec!  

Runny natychmiast rozpoczął gonitwę jutra na nowo. Chciał pokazać, jak prędko potrafi biec. 

Więc gnał całą noc. Spanie wcale go nie zajmowało. Słońce właśnie wschodziło i było jeszcze 

czerwone. Runny dopędził następny dzień. To właśnie było jutro - Runny’emu się powiodło. 

Właśnie spotkał kilku ludzi, którzy dopiero co wstali. Spało im się dobrze, więc odpowiedzieli 

Runny’emu:  

- Dzień dobry!  

- Czy to jutro?- spytał Runny.  

Nie , to bardzo wczesny ranek- odpowiedzieli.  

– Jutro będzie dopiero jutro.  

- Żeby było jutro, trzeba przespać jedną noc- dodali. Runny nie chciał spad. Runny chciał 

dopaść jutro najprędzej jak tylko mógł. Może nie biegł wystarczająco szybko? Nie, nie mógł w 

to uwierzyć, bo przecież biegł najprędzej jak potrafił. Podskoczył i znowu pobiegł. Runny chciał 

biec całą noc. Może zwolnił odrobinę, gnając nocą. Na tym musiał polegać popełniony błąd. 

Żeby go naprawić, Runny musiał biec nocą szybciej. Kiedy inni spali, Runny nie spał. Biegł 

bardzo prędko. Nadal biegnie. Runny nigdy nie je - nie ma na to czasu. Runny dogania jutro. 



3. Spróbujcie odpowiedzieć pytania: 

- Kim jest bohater opowiadania i czym się zajmuje?  

- Jaki problem ma bohater? Co czuje, gdy goni jutro?  

- Na co nie ma czasu? Czego nie potrafi?  

- Czy Runny jest szczęśliwy? Dlaczego?  

- Czy można dogonić coś, co się dopiero zdarzy? 

 - Czy warto bez przerwy myśleć o jutrze?  

- Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie gonili jutro?  

- Czy ludzie w takim świecie byliby szczęśliwi?  

- Czy potrafiliby docenić chwilę?  

- Czy mogliby realizować swoje cele, marzenia? 

4. Co poradzilibyście bohaterowi opowiadania? Zapiszcie swoje przemyślenia w zeszycie. 


