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Klasa II A B C 

Klasa VIII C 

 
Klasa 2c - wiadomość przesłana do rodziców mailowo. 
Klasa 2a - Temat 32 Uczymy się wdzięczności. (treść w załączniku) 
Klasa 2b - wiadomość przesłana do rodziców mailowo.  
klasa 8c - wiadomośc przesłana do uczniów mailowo. 
 

Anna Jagiełło-Hoffman 
 

32 Uczymy się wdzięczności 
 

Drogie dzieci, przeczytajcie tekst zapisany pod tematem w podręczniku kolorem czcionki czarnym. 
Następnie tekst z Pisma Świętego zapisany poniżej na niebiesko (rozszerzyłam go troszeczkę w porównaniu 
z podręcznikiem, abyście lepiej mogły zrozumieć sytuację. Niestety nie mogę Wam opowiedzieć dziś tej 
Ewangelii). Zastanówcie się: 

1) Co to jest trąd? – jest to choroba skóry. Ludzie zarażali się poprzez kontaktowanie się z chorym (dotyk). 
Ludzie unikali się, omijali się z daleka. Czy coś Wam to przypomina?  (może dzisiejszą sytuację w 
jakiej znaleźliśmy się…) 

2) Ilu było chorych? 
3) Co zrobił Pan Jezus dla chorych? 
4) Czy ktoś podziękował Panu Jezusowi? Kto to był? (odszukajcie w tekście) 
5) Samarytanie i Żydzi nie utrzymywali kontaktów pomiędzy sobą (byli w stanie wojny, tylko nie walczyli 

ze sobą). 
 

"Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej 
wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» 
A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś 
rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który 
by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła»."   
 
Odpowiedzcie na poniższe pytania: 
Jak mogę okazywać wdzięczność ludziom z otrzymane dobro? 

Dlaczego powinniśmy okazywać wdzięczność ludziom? 

 

Wykonajcie ćwiczenie w Kartach Pracy ze str. 35.  

Sprawdźcie, czy wszystkie ćwiczenia do tego tematu wykonaliście. 

 
Kochane Dzieciaczki. 
Pozdrawiam Was serdecznie. Pracujcie i odpoczywajcie. 
Nie zapomnijcie o ruchu. Nie siedźcie cały czas przy komputerach.  
 
Pamiętajcie również o codziennej modlitwie (np. 1 dziesiątce różańca) za chorych, za lekarzy, 
pielęgniarki, wolontariuszy (może to dobry sposób, żeby Im podziękować)  
oraz za Was samych i Waszych Rodziców i Najbliższych.  
Życzę Wam tradycyjne: dobrego popołudnia oraz dobrego zbliżającego się weekendu. 
Pozdrówcie również Waszych Rodziców i Najbliższych. Ania J-H 
 

 


