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Klasa  V - 15.05.20r. 

 

Temat: Wskazujemy  cechy  przypowieści  biblijnej  na  przykładzie  historii  o  

miłosiernym  Samarytaninie. 

( temat  na  2  lekcje ) 

Kontynuacja  lekcji  w  poniedziałek :) 

 

Przeczytaj  uważnie - piątek  22  maja  piszemy  diagnozę!!! 

Kochani  prześlę  Wam  9  pytań  z  diagnozy, bez  wypracowania  pisemnego, na  które  

trzeba  będzie  odpowiedzieć  samodzielnie. 

Pytania  będą  dotyczyć: 

- czytania  ze  zrozumieniem,  

- uzasadniania  swojego  zdania, 

- odróżnienie  faktu  od  opinii ( opinia  to  czyjeś  zdanie  na  jakiś  temat, np. Ten  obraz  

jest  ładny, a  fakt - nie  wyraża  czyjegoś  zdania, np. Ten  obraz  jest  autorstwa  J. Matejki 

), 

- rozpoznawania  zdrobnień  i  wskazywania  wyrazów, od  których  pochodzą, 

- rozpoznawania  podmiotu  i  orzeczenia, dopisywania  wyrazów  do  grupy  podmiotu  i  

grupy  orzeczenia ( czyli  dodawanie  wyrazów, które  określą  jaki  jest  podmiot  i  jak  jest  

wykonana  czynność ) 

- ortografii ( uzupełnianie  krótkiego  tekstu  z  lukami ) 

 

W  razie  pytań  dotyczących  diagnozy - piszcie  do  mnie :) 

 

1. Przeczytaj.  

 Moi  drodzy, dzisiaj  kolejna  lektura  

obowiązkowa  na  egzamin - na  szczęście  

krótka  i  myślę, że  większości  z  Was  znana 

- przypowieść  o  miłosiernym  Samarytaninie.  

 Przypomnimy  sobie  dzisiaj  treść  tej  

historii, porozmawiamy  o  jej  znaczeniu  i  

określimy  jakim  gatunkiem  literackim  jest  

przypowieść. 

 Już  dziś  sygnalizuję  Wam, że  to  nie  

jest  jedyna  przypowieść, jaką  będziemy  

analizować :) 

Przypowieść  jest  gatunkiem  bardzo  starym. 

Nam  kojarzy  się przede  wszystkim  z  

Biblią, a  konkretnie  Nowym  Testamentem. 
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Chociaż  przypowieści  nie  są  obce  też  kulturze  pogańskiej  i  filozofii.  

 Jak  przekazują  ewangeliści  Jezus  nauczał  tłumy  za  pomocą  przypowieści. 

Zwróćcie  uwagę  na  to, że  większość  ludzi, którzy  słuchali  Jego  nauk  to  byli  ludzie  

prości, nie  wykształceni... Jaki  musiał  więc  być  język  przypowieści, żeby  słuchający  

mogli  go  zrozumieć  i  czegoś  się  nauczyć? Przede  wszystkim  prosty, a  opisywane  

historie  musiały  dotyczyć  zjawisk, które  słuchacze  znali  z  życia  codziennego - stąd  

odwołania  do  siania  ziarna, pracy  w  winnicy, sytuacjach  rodzinnych. Pod  historią  

dotyczącą  codzienności, krył  się  głębszy  sens, dotyczący  wiary, miłości, 

człowieczeństwa.  

 Mówimy, że  przypowieści  mają  charakter  uniwersalny - znaczy  to, że  choć  

powstały  bardzo  dawno  temu  i  początkowo  były  kierowane  do  kogoś  innego - ich  

nauki  są  nadal  aktualne  dla  nas - ponieważ  nadal  jest  ważne, abyśmy np.  byli  dla  

siebie  dobrzy. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Przypowieść - krótki  utwór  pisany  prozą, w  których  ukazane  przykłady  postaw  i  

zachowań służą  przedstawieniu  ponadczasowych  prawd  dotyczących  życia  człowieka. 

 

3. Przeczytaj  przypowieść  i  krótki  komentarz  do  niej. 

 

Komentarz: Droga  między  Jerozolimą  a  Jerychem  już  w  czasach  starożytnych  była  

ważnym  szlakiem  komunikacyjnym. Wiodła  przez  tereny  Samarii, zamieszkiwanej  przez  

grupę  religijną  skonfliktowaną  z  Żydami  na  tle  politycznym  i  wyznaniowym. Żydzi  

pogardzali  Samarytanami  i  unikali  wszelkich  z  nimi  kontaktów. Było  to  również  

niebezpieczna  droga. Na  podróżnych  często  czyhali  zbójcy, dlatego  zamożniejsi  ludzie  

wędrowali  z  eskortą. 

* lewita - przedstawiciel  niższej  warstwy  kapłańskiej  w  judaizmie. 

 

Fragment  Ewangelii  św. Łukasza - Przypowieść  o  miłosiernym  Samarytaninie. 

 

 Jezus  rzekł: "Pewien  człowiek  schodził  z  Jerozolimy  do  Jerycha  i  wpadł  w  ręce  

zbójców. Ci  nie  tylko, że  go  obdarli, lecz  jeszcze  rany  mu  zadali  i  zostawiwszy  na  pół  

umarłego, odeszli.  

 Przypadkiem  przechodził  tą  drogą  pewien kapłan; zobaczył  go  i  minął. Tak  samo  

lewita, gdy  przyszedł  na  to  miejsce  i  zobaczył  go, minął. 

  Pewien  zaś  Samarytanin, będąc  w  podróży, przechodził  również  obok  niego. Gdy  

go  zobaczył, wzruszył  się  głęboko: podszedł  do  niego  i  opatrzył  mu  rany, zalewając  je  

oliwą  i  winem; potem  wsadził  go  na  swoje  bydlę, zawiózł  do  gospody  i  pielęgnował  

go. Następnego  zaś  dnia  wyjął  dwa  denary, dał  gospodarzowi  i  rzekł: "Miej  o  nim  

staranie, a  jeśli  co  więcej  wydasz, ja  oddam  tobie, gdy  będę  wracał". 
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  Któryż  z  tych  trzech  okazał  się, według  twego  zdania  bliźnim  tego, który  wpadł  

w  ręce  zbójców?" On  odpowiedział: "Ten, który  mu  okazał  miłosierdzie". Jezus  mu  

rzekł: "Idź, i  ty  czyń  podobnie". 

 

4. Zastanówmy  się  teraz  nad  sensem  owej  przypowieści. 

Zacznijmy  od  próby  wyjaśnienia  słowa  "miłosierdzie". 

Zobaczcie  na  definicję  słownikową: 

 

Miłosierdzie – aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu, 

polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie, nie przekładające się na 

działanie, miłosierdziem jeszcze nie jest. 

 

5.Ćwiczenie  słownikowe. 

Poniższe  ćwiczenie, które  wykonamy  wspólnie  będzie  polegało  na  dobieraniu  

synonimów  i  antonimów  do  wyrazu  "miłosierdzie". 

Synonimy - wyrazy  bliskoznaczne, mają  to  samo  lub  podobne  znaczenie, np. 

inteligentny - mądry. 

 

Antonimy - przeciwieństwa, np. mądry - głupi. 

 

Zapisz  w  zeszycie 

 

miłosierdzie 

 

synonimy 

 

antonimy 

 

wielkoduszność, altruizm = 

bezinteresowność, dobroduszność, 

uprzejmość, szlachetność, uczynność, 

wspaniałomyślność. 

 

egoizm, małoduszność, wyrachowanie, 

chciwość, pazerność, okrucieństwo, 

bezduszność, oschłość 

 

6. Przeczytaj.  

Na  lekcji  w  poniedziałek  zastanowimy  się  nad  postępowaniem  bohaterów  przypowieści  

i jej  przesłaniu. 


