
 WITAM UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ 

                                           ( 01-05.06.2020r.) 

 

 

Temat: Moje obowiązki, które mnie rozwijają 

 

 Każdy z was ma w rodzinie pewne prawa, które dają mu poczucie swobody i niezależności. 
Przysługują one z tego powodu, że należycie do rodziny. Pozostali członkowie mają 
obowiązek ich przestrzegania. 

 

 Obowiązki porządkują funkcjonowanie rodziny. Wypełnianie codziennych drobnych prac w 

domu, jak sprzątanie własnego pokoju, wynoszenie śmieci, przyniesienie zakupów, pomoc w 

opiece nad młodszym rodzeństwem itp., sprawia, że rodzina staje się wspólnotą, w której 

troszczymy się o potrzeby innych. Wykonując obowiązki, uczycie się sumienności, 

odpowiedzialności, wrażliwości i szacunku do innych. 

 

 Rodzina nie jest jedyną społecznością, w której przysługują wam pewne prawa i obowiązki. 

Do nich należy także państwo. W naszym kraju od 1991 roku obowiązuje dokument, który 

dotyczy właśnie dzieci. Konwencja o prawach dziecka znana, jako Karta Praw Dziecka została 

ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Jest 

to efekt długoletniej pracy krajów należących do tej organizacji. Od 1991 roku, gdy 

Rzeczpospolita Polska zatwierdziła tę konwencję, obowiązuje ona w również w naszym 

państwie.  

 

ZAPISZ DO ZESZYTU 

Godność dziecka wynika z tego, że jest ono stworzone na obraz i podobieństwo Boga wynika z tego, 

że w przyszłości będzie mogło pracować na rzecz społeczeństwa. Godność dziecka, nie zależy od 

pochodzenia społecznego, przynależności rasowej, ilości posiadanych pieniędzy. 

Tabelę, również zamieść w zeszycie ( jeśli masz możliwość, możesz ją wydrukować i wkleić) 

Prawo do: Obowiązki wobec państwa Obowiązki wobec Kościoła 



-Równego traktowania 
-Własnej tożsamości 
-Posiadania własnej rodziny 
-Wolności religii i własnych 
 przekonań 
-Nauki 
-Odpowiedniego standardu 
życia 

- Szanuję innych ludzi, 
współobywateli mojego kraju 
- Z szacunkiem wypowiadam 
imiona innych osób 
- Wypowiadam się z szacunkiem 
o swojej rodzinie i o rodzinach 
moich koleżanek i kolegów 
- Szanuję innych, niezależnie od 
tego, jaką wyznają religię, nie 
wyśmiewam ani nie krytykuję 
poglądów innych osób 
- Pilnie się uczę, wykorzystuję 
swoją wiedzę, aby pomóc inny 
- Pomagam tym, którzy są w 
trudniejszej ode mnie sytuacji 

-Szanuję wszystkich chrześcijan 
- Z szacunkiem wypowiadam 
imiona Boga i innych osób 
- Troszczę się, aby w mojej 
rodzinie przestrzegano 
przykazań, wypowiadam się z 
szacunkiem o rodzinie 
- Bronię zasad wiary, włączam 
się w akcje organizowane w 
Kościele 
- Wykorzystuję swoją wiedzę, 
pomagając osobom wierzącym 
(np. pomagam prowadzić 
stronę internetową parafii, 
piszę artykuły do gazetki 
parafialnej) 
- Włączam się w akcje 
charytatywne 

 

ZADANIE DOMOWE 

Wklej dowolny obrazek, ilustracje lub zdjęcie dziecka ( najlepiej, aby to było dziecko szczęśliwe, 

uśmiechnięte) 

 Z dzisiejszej lekcji nie odsyłamy żadnych notatek ani zadań, będą one do wglądu np. na 

Teamsach 

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

 

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 

 

 

 

 


