
  Prace należy zrobić w zeszycie do dnia 30.04.20r. Kontrola wykonania po powrocie do szkoły.  

Witam ta lekcja jest opracowana na dwa sposoby od Ciebie zależy z 

którego skorzystasz.  
Pierwsza propozycja przepracowania lekcji znajduje się w linku, jeśli ją 

wykonasz nie obowiązują Cię zadnia z wersji drugiej.  

Pamiętaj zawsze gdy masz problem z połączeniem Internetowym, możesz 

wykonać prace na podstawie podręcznika.  

Wątpliwości proszę wyjaśniać na bieżąco drogą mailową. B. Dyr 

Wersja I 

adres  z lekcją  https://view.genial.ly/5e9c9997124e5b0d7bdb3e71/interactive-

image-bogate-ubostw  
 

Wersja II 

  
 Temat: Bogate Ubóstwo. 
 

1. Odmów modlitwę Ojcze Nasz w intencji osób pomagających ludziom lub zwierzętom 

2. Na podstawie mapy ustal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Które kraje zostały zaliczone do najbiedniejszych? 

- Jaka jest proporcja pomiędzy krajami bardzo biednymi i bardzo bogatymi? 

3. Zastanów się: 

- Co Twoim zdaniem jest przyczyną ubóstwa na świecie? 

- Jak na tym tle wygląda Polska? 

4.  W naszym społeczeństwie spotykamy często ludzi, którzy  mimo, że sami nie wiele posiadają 
spieszą z pomocą i wsparciem  potrzebującym. Jedni działają  na wielką międzynarodową 
skalę, a inni w swoim środowisku – mieście, osiedlu itp. Kierują się przy tym różnymi 
pobudkami.  

5. Postaraj się przypomnieć akcje charytatywne realizowane w naszej szkole 

6. Motywem działania chrześcijan są słowa Jezusa: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” Mt 25,40.  



7. Słowa te w sposób szczególny zrealizował św. Franciszek z Asyżu. Zapoznaj się  dokładniej z 
jego biografią i spróbuj czegoś się od niego nauczyć  

https://www.youtube.com/watch?v=rDWjqBONJic&t=7s  
8. Święty Franciszek sam stał się ubogi i powołał ruch „ubogich”, ukazując w ten sposób, że 

powołaniem chrześcijanina jest to, by być ubogim, by Boga i wartości duchowe uznać za 
największe bogactwo, by wystrzegać się pokusy materializmu, żądzy władzy i 
konsumpcjonizmu. Z tego powodu Franciszek często jest uznawany za największego 
naśladowcę Chrystusa wszech czasów!  

9. Poznaj idee św. Franciszka   https://www.youtube.com/watch?v=7aITunoHE70  

10. Zastanówmy się teraz wspólnie jak my, dziś, w naszym środowisku, możemy naśladować 

Chrystusa i świętego Franciszka w służbie ubogim. Nikt nie wymaga od nas oddania 

wszystkiego, co mamy, ale warto szukać sposobów wsparcia tych, którzy mają mniej niż 
my.  

11.  Zapisz w zeszycie: 
Św. Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztrosko. Na głos Chrystusa 

rozdał ubogim cały majątek. Stał się ubogim i zaczął służyć biednym, zakładając zakon Braci 

Mniejszych i Klarysek. W ten sposób przypomniał, że powołaniem chrześcijanina jest troska o 

innych ludzi i świat przyrody. Zwrócił uwagę, że nadmierne przywiązanie do dóbr materialnych nie 

jest sposobem naśladowania Jezusa 

 

12. Uzupełnij na podstawie wiadomości zdobytych w czasie katechezy. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

13. Zrób krótki rachunek sumienia 

– Co jest moim bogactwem? 

– W jaki sposób mogę się nim podzielić? 

– Jak często dziękuję Bogu za to co mam? 

– Co znaczą dla nie słowa Chrystusa: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych Mnieście uczynili” 

14. Poznaj poezję, której autorem jest św. Franciszek 

https://www.youtube.com/watch?v=54c8xsMp1Mo&t=24s  
 

 
Urodził się w roku 

 
Jego rodzinne miasto to  

 
W młodości był   

Dla Chrystusa oddał swemu ojcu 

cały   

 
Sam żył w 

i pomagał biednym   

Kochał całe stworzenie. 

Jan Paweł II ogłosił go patronem 

 

 

 

Jest dla nas wzorem działalności 

św. Franciszek z Asyżu  


