Praca dla uczniów z klasy II Technikum i Branżowej

Temat do zapisania do zeszytu: „Miłość do rodziców”

UWAGA!!! PROSZĘ BARDZO O NADRABIANIE ZALEGŁOŚĆI ZE
ZDALNEGO UCZENIA NIEKTÓRZY MAJĄ JE OGROMNE PROSZĘ
NIE BYĆ ZDZIWIONYM JEŻELI BĘDZIE TO MIAŁO PRZEŁOŻENIE
NA WASZE OCENY. PROPOZYCJE OCEN ZOSTAŁY WYSTAWIONE,
JEST JESZCZE CZAS ABY COŚ ZMIENIĆ. OCENY ZE
SPRAWDZIANU PODAM W NALBLIŻSZYCH DNIACH W MAILACH!

PROSZĘ PONADTO O ZROBIENIE ZDJĘĆ ZESZYTU UCZNIA OD
OCENY Z PÓŁROCZA ZA ZESZYT I WYSŁANIE MI ZDJĘĆ BĘDZIE
TO KOLEJNA NASZA OCENA ZA PRACĘ UCZNIA W ZESZYCIE.
CZAS WYSŁANIA ZDJĘĆ DO DNIA WSYTAWIENIA OCEN
KOŃCOWYCH!

ZAPOWIEDZ SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI.
Za tydzień otrzymacie ode mnie test do rozwiązania, który będzie okazją
także do poprawienia ocen. Zakres materiału do przygotowania to wszystkie
nasze LEKCJE W RAMACH ZDALNEGO UCZENIA a więc 11 lekcji z nich
ułożę sprawdzian, który rozwiążecie za tydzień.


WPROWADZENIE:

Szczęść Boże. Witam! Dziękuję za nadesłane przez was prace. Ostatnio zapoznawaliśmy się z
życiem św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy jego urodzin. Dzisiaj wracamy do kontynuacji
naszych tematów. W ramach dzisiejszej katechezy chciałbym z wami poruszyć temat
zobowiązań wobec rodziców oraz konsekwencji jakie wynikają z faktu bycia synem czy córką.
Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów!
Kiedy myślimy o rodzicach często mamy mieszane uczucia z jednej strony kojarzymy zakazy
i nakazy jakie od nich otrzymujemy z drugiej jesteśmy wdzięczni za to co otrzymaliśmy, a na
pewno jest to wiele: życie, start materialny, wykształcenie itp. Jednak bezapelacyjnie należy im
się z naszej strony jedno – miłość. Jak bardzo kochają nas rodzice, choć być może czasami nam
tego nie potrafią okazać opowiada historia, która wydarzyła się naprawdę. Aby zobaczyć czego
dotyczyła wejdź na kanał You Tube i oglądnij filmik.

Poniżej znajduje się link do stronki.



Ćwiczenie 1: Obejrzyj filmik i wykonaj polecenie.

https://www.youtube.com/watch?v=cltccMFcYD4
Na podstawie obejrzanego filmiku oraz własnych przemyśleń spróbuj wypisać poniżej
rzeczy jakie otrzymujemy w naszym życiu od rodziców:

……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ODPOWIEDZI NA PYTANIE PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO
FORMA NOTATKI!

Zastanowiliśmy się wspólnie jakie rzeczy zawdzięczamy rodzicom albo powinniśmy
zawdzięczać. Teraz spróbujmy odnaleźć motywy szacunku do rodziców zawarte w Piśmie
Świętym.



Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst biblijny i odpowiedz na pytania.

2 Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził.3 Kto czci ojca, zyskuje
odpuszczenie grzechów,
4 a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.5 Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie
modlitwy swej będzie wysłuchany.6 Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da
wytchnienie swej matce:7 jak panom służy tym, co go zrodzili.8 Czynem i słowem czcij ojca swego, aby
spoczęło na tobie jego błogosławieństwo.9 Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a
przekleństwo matki wywraca fundamenty.10 Nie przechwalaj się niesławą ojca, albowiem hańba ojca nie
jest dla ciebie chwałą.11 Chwała dla każdego człowieka płynie ze czci ojca, a matka w niesławie jest ujmą
dla dzieci. 12 Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. 13 A jeśliby nawet
rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 14 Miłosierdzie względem
ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie1.

Po przeczytaniu tekstu biblijnego wykonaj poniższe polecenia odpowiadając na pytania:

1. Jakie obietnice zawarte są dla osób okazujących cześć i posłuszeństwo wobec
własnego ojca?
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Jakie obietnice zawarte są dla osób okazujących cześć i posłuszeństwo wobec własnej
matki?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO
FORMA NOTATKI!
Słowa Pisma Świętego wyraźnie wskazały nam drogę wynikającą z miłości do rodziców. Rodzi
się jednak pytania jakie tak naprawdę obowiązki wynikają z realizacji Czwartego przykazania
Dekalogu? Z odpowiedzią przychodzi nam tekst Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego.


Ćwiczenie 3: Przeczytaj tekst Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego


Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do szacunku (miłości synowskiej), wdzięczności, uległości i
posłuszeństwa, przyczyniając się w ten sposób, przez dobre relacje między braćmi i siostrami, do wzrostu
odpowiedz
na pytania.
harmonii i świętości
całego
życia rodzinnego. Dzieci dorosłe powinny okazywać rodzicom pomoc moralną i
materialną w starości, w chorobie, samotności lub potrzebie.

Po przeczytaniu tekstu biblijnego wykonaj poniższe polecenia odpowiadając na pytania:
1. Wypisz zobowiązania jakie nakłada na dzieci miłość do rodziców wynikająca z IV
Przykazania.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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



NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZENIA 1, 2 i 3.

Wykonane ćwiczenia należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy:
rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 02.06.2020 r. (Wtorek)
Życzę powodzenia!
PRZYPOMINAM, ŻĘ ZA TYDZIEŃ SPRAWDZIAN.

