Klasa VI- 7 maja 2020r.

Temat: Jak okazywać dobroć?
1. Przeczytaj przypowieść „ Miłosierny Samarytanin”- podręcznik str.252-253. Zwróć uwagę
na objaśnienia zmieszczone w przypisach pod tekstem.
2. Uporządkuj plan wydarzeń i opowiedz własnymi słowami historię przedstawioną
w przypowieści. Pamiętaj o wyrazach typu: najpierw, potem, po chwili, niespodziewanie,
nagle, później, wkrótce, niebawem. ( ćwiczenie w formie ustnej)
…….. Pozostawienie poszkodowanego pod opieką gospodarza.
…….. Pomoc Samarytanina.
……… Nieudzielenie pomocy przez kapłana i lewitę.
………. Pozostawienie przez zbójców ograbionego i pobitego mężczyzny.
……… Atak zbójców .
3. Zapoznaj się ze znaczeniami podanych związków frazeologicznych.
Związek frazeologiczny
Znaczenie
Wyciągnąć pomocną dłoń. Pomóc komuś.
Oddać ostatnią koszulę.
Mieć serce na dłoni.

Zdania
Gdy znalazłam się w trudnej
sytuacji, Marek wyciągnął do
mnie pomocną dłoń.
Oddać komuś wszystko np. Gdybym
znalazł
się
ostanie pieniądze.
w potrzebie, moja mama
oddałaby mi ostatnią koszulę.
Być uczynnym, serdecznym.
Basia ma zawsze dla
bliźniego serce na dłoni.

4. Oceń postępowanie bohaterów przypowieści. Możesz skorzystać z poniższego słownictwa.
( karygodnie, bezdusznie, słusznie, właściwie, wyciągnąć pomocną dłoń, przejść obojętnie )

Uważam, że kapłan i lewita postąpili ( jak?) …………………….., ponieważ…………………
………………………………………………………………………………………………….
Według

mnie

tylko

Samarytanin

postąpił

(jak?)

…………………………,

ponieważ………………………………………………………………………………………...
5. Korzystając z poniższego linku, wyjaśnijcie znaczenie słowa „samarytanin”.
https://sjp.pwn.pl/sjp/samarytanin;2574775.html
Samarytanin- ………………………………………………………………………..
6. Czego uczy nas przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Przeczytaj uważnie.
Zaznaczyć trzeba, że miłosierny okazał się Samarytanin, czyli przedstawiciel ludu
traktowanego przez Żydów z pogardą. Potrafił zapomnieć o różnicach religijnych czy
etnicznych dzielących go od leżącego przy drodze Żyda, a zobaczył w nim po prostu
potrzebującego pomocy człowieka. My również, kierując się przykazaniem miłości,
powinniśmy w każdym człowieku widzieć bliźniego i starać się okazywać dobroć.
7. Zadanie dla chętnych. Korzystając z poniższego linku, obejrzyjcie film „ Miłosierny
Samarytanin”.
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U

Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadanie 4

. Termin 8 maja.

renata.napieraj77@onet.pl


Przypominam o czytaniu lektury „Szatan z siódmej klasy”. Kto nie ma lektury
w formie książki, może skorzystać z wersji online:
https://astromaniak13.jimdofree.com/e-booki-do-pobrania/
Znajdziecie tam również streszczenie książki. Omawianie lektury zaczniemy
18 maja.

