
Klasa Vg 

Zad. 4 (poniedziałek-wtorek) 

tematy lekcji piszemy w zeszycie 

 

Temat: Znaczenie światła w przypowieściach („Przypowieść o pannach 

roztropnych i nierozsądnych”  oraz „Przypowieść o lampie”). 
 

1. Podaj pięć przykładów sytuacji, w których jest niezbędne światło. 

2. Wyjaśnij, w jakim celu zapalasz światło. Wymień przykładowe czynności, których nie da 

się wykonać po ciemku. 

3. Uczniowie czytają „Przypowieść o lampie” 

http://www.biblijni.pl/Mk,4,21-23 

4. Uczniowie piszą, jakie jest znaczenie światła/lampy w tej przypowieści, np. 

Światło oznacza wydobycie na jaw prawdy w ludzkim życiu 

5. Wyjaśnij znaczenie frazeologizmów: 

- chować coś pod korcem 

- rzucić nowe światło na coś 

- ujrzeć światło dzienne 

- światło bije z kogoś 

- zapalić zielone światło 

- stać na świeczniku 

- wydobyć na światło dzienne 

- stawiać kogoś w dobrym (złym) stanie 

6. Uczniowie czytają „Przypowieść o pannach roztropnych i rozsądnych” 

http://www.biblijni.pl/Mt,25,1-13 

6. Oceń postępowanie panien z przypowieści. W swojej wypowiedzi zastosuj odpowiednie 

przymiotniki (powierzchowne, roztropne, leniwe, mądre, przezorne, niedbałe, 

lekkomyślne, czujne, beztroskie, roztrzepane, zapobiegliwe, przewidujące, 

nieprzewidujące, głupie, nieprzygotowane, bezmyślne, puste). Zrób tabelkę. Po lewej 

stronie wpisz panny mądre, po prawej – głupie i przyporządkuj epitety. 

7. Dokończ zdania: 

 „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” zachęca 

do………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Należy ją odczytywać jako wezwanie do gromadzenia mądrości i dobrych uczynków, 

ponieważ…………………………………………………………………………………………………………………………

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

8. Napisz kilka wskazówek dla osoby, która chce się zachowywać w życiu jak panna mądra 

 (4-5 zdań). 

 

 

http://www.biblijni.pl/Mk,4,21-23
http://www.biblijni.pl/Mt,25,1-13


Zad.5 (środa) 

Temat: Kim jest Dobry Pasterz z ewangelicznej przypowieści? 

Uczniowie odczytują przypowieść o Dobrym Pasterzu (czytamy do wersetu 16) 

http://www.biblijni.pl/J,10,1-21 

Kolejno odpowiadają na pytania: 

1. Podaj kilka synonimów przymiotnika „dobry”. 

2. Na podstawie tekstu wymień cechy dobrego pasterza. Co je rożni od najemnika? Oceń, 

co kieruje postępowaniem każdego z nich. 

3. Wymień zagrożenia czyhające na owce. Przed kim ostrzega Święty Jan Ewangelista? Jak 

dzisiaj możemy rozumieć to ostrzeżenie? 

4. Uzasadnij, że przesłanie zawarte w przypowieści zachowało swoją aktualność. Posłuż się 

konkretnymi przykładami z otaczającej Cię rzeczywistości (6-7 zdań). 

 

 

 

http://www.biblijni.pl/J,10,1-21

