Klasa VI- 11 maja 2020r.

Temat: Lekcja o roztropności.
1. Przeczytaj „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”.
2. Opowiedz treść przeczytanej przypowieści, korzystając z planu wydarzeń. Najpierw
uporządkuj plan wydarzeń.
…… Niewpuszczenie na ucztę panien nierozsądnych.
……. Wejście panien roztropnych na ucztę weselną.
……. Pojawienie się pana młodego.
……. Pójście panien nierozsądnych po oliwę.
……. Odmowa użyczenia oliwy.
…….Prośba o użyczenie oliwy przez panny roztropne.
…… Zgaśnięcie lamp panien nierozsądnych.
……Wiadomość o przybyciu pana młodego.
…… Zaśnięcie panien.
…… Długie oczekiwanie na pana młodego.
…… Wyjście 10 panien na spotkanie z panem młodym.
3. O jakim zwyczaju opowiada „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”?
Przypowieść o pięciu pannach roztropnych i pięciu nierozsądnych nawiązuje do ówczesnych
palestyńskich zwyczajów weselnych. Według prawa żydowskiego zawarcie związku
małżeńskiego składało się z dwóch części: z zaręczyn i z właściwych zaślubin, które polegały
na uroczystym przeprowadzeniu oblubienicy do domu oblubieńca. W przeprowadzeniu tym
uczestniczył cały orszak weselny: brał w nim udział także pan młody. Wspomniane panny
w przypowieści wychodzą na spotkanie uroczystego pochodu weselnego.

4. Roztropny, czyli jaki?
Roztropny- działający z namysłem, rozsądkiem, próbujący przewidzieć konsekwencje
działań, by uniknąć zagrożeń.
Synonimy: roztropny, ostrożny, przezorny, rozważny, odpowiedzialny.
Mój kolega jest roztropny, ponieważ zanim podejmie decyzję, analizuje korzyści i zagrożenia.


Ułóż zdanie z przymiotnikiem „ roztropny”.

………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………..
5. Przed czym ostrzega ostatnie zdanie przypowieści?
Główna nauka przypowieści zawarta jest w ostatnich słowach: „Czuwajcie więc, bo
nie znacie dnia ani godziny”. Nie wiemy, kiedy Pan zapuka, o której godzinie naszego życia,
w dzień, czy w nocy, dlatego zawsze trzeba czuwać z płonącą lampą. Paląca się oliwa
oznacza dobre uczynki i chrześcijańskie życie.

6. Wyjaśnij, dlaczego w życiu powinniśmy być roztropni?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadania 2. i 6. . Termin 12 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.

