RELIGIA KLASA VII (04.05. – 07.05.2021 r.)
Lekcja z dnia 05.05.2021 r.
Temat: RAZ LUBIĘ, RAZ NIE. AMBIWALENCJA UCZUĆ. s. 154 – 156
Zastanów się:


Czym są uczucia?

Przeczytaj:
Wszystkie uczucia w człowieku możemy podzielić na dwie kategorie:






Uczucia pozytywne – to te, które są przyjemne w doświadczeniu: radość,
zadowolenie, przyjemność, miłość, entuzjazm. Są one odruchowo i chętnie przez nas
akceptowane, przyjmowane i mówią o przeżywaniu stanu szczęścia.
Uczucia negatywne – nieprzyjemne w przeżywaniu to: gniew, zazdrość, złość, wstręt,
niechęć, odraza, niezadowolenie. Uczucia te są przykre. Często to, co robimy pod ich
wpływem, przeszkadza nam w drodze do Boga i w relacjach międzyludzkich. Są one
przez nas odruchowo odrzucane i stają się źródłem naszego stanu nieszczęścia.
Uczucia są moralnie obojętne, czyli nie są one ani dobre ani złe. Dopiero to, co
robimy pod wpływem naszych uczuć, może prowadzić do cierpienia innych, a tym
samym do grzechu lub do szczęścia naszego oraz innych osób i prowadzić do
świętości.

Przeczytaj informacje z podręcznika – str. 154 – 155
Przeczytaj teksty Pisma Świętego, w których ukazane są różne stany emocjonalne
występujących w nich postaci – str. 154

Wypisz w zeszycie:



przykłady uczuć pozytywnych
przykłady uczuć negatywnych

oraz poniższą treść:
Uczucia stworzył Bóg dla naszego dobra. Są potrzebne i pożyteczne. Każdy człowiek jest w
nie „wyposażony”. Uczucia mówią nam o naszych potrzebach, dają energię do działania i
pomagają wycofać się, kiedy jest to słuszne.

Lekcja z dnia 06.05.2021 r.
Temat: Krytyka a krytykanctwo. Kryzys tożsamości. s. 157 – 160



Przeczytaj tekst Ewangelii z podręcznika – s. 157



Odpowiedz na pytania:
– Co chce osiągnąć młody człowiek?
– Jak młody człowiek starał się osiągnąć życie wieczne?
– Czego przestrzegał młodzieniec?
– Czego mu zabrakło?
– Dlaczego odszedł smutny?
– Za co Jezus pochwalił młodego człowieka?
– Co Jezus krytycznie ocenił w życiu młodzieńca?



Przeczytaj, czym jest krytyka, a czym krytykanctwo? – str. 160



Zapoznaj się z zasadami krytykowania – s. 158 – 159



Pomyśl – Jak przyjmować krytykę?



Przepisz do zeszytu – Zapamiętaj – str.160

