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Temat: Czy lektura wiersza Phila Bosmansa, przekonuje nas do trzech rzeczy o nieocenionej wartości?

 

Witam Was!

Przeczytaj proszę wiersz, by potem wybrać prawidłowe odpowiedzi.

Trzy rzeczy nieocenionej wartości - Phil Bosmans

Nie żądaj zbyt wiele od życia.

Pohamuj swą chęć posiadania,

nałóg dążenia do przyjemności, uciech i luksusu.

Żyć nie znaczy: brać wszystko, z wszystkiego korzystać.

Jeśli chcesz mieć wszystko i z wszystkiego czerpać przyjemność,

to w końcu nie będziesz jej w ogóle odczuwał.

Egoista nigdy nie jest zadowolony, a zawsze nieszczęśliwy.

Poczujesz się szczęśliwy, jeśli zadowolisz się małym,

jeśli będziesz potrafił cieszyć się z promyka słońca,

kwiatów i uśmiechu dziecka,

jeśli o innych zatroszczysz się bardziej



niż o własne ego.

U niektórych wielkich ludzi podziwiamy

skromność, wesołość i serdeczność.

Tajemnica ich zaraźliwej radości

i oddziaływania na innych

tkwi w ich prostocie, skromności i dobroci.

te trzy rzeczy nic nie kosztują

a ich wartość jest nieoceniona.

Naucz się więc być prosty, skromny,

bez wymagań, zadowolony z tego, co masz,

naucz się być dobry,

ponieważ dobroć podbija wszystkie serca.

Wtedy także twoje serce wypełni pokój,

wtedy także ty będziesz szczęśliwy.

1. Nieocenione wartości życia człowieka to zdaniem poety  

 A. prostota, skromność, dobroć.

B. mądrość, dobroć, spokój.

 C. skromność, radość, zadowolenie. 

D. umiar, prostota, dobroć. 

 

2. Poeta wskazuje – Będziesz szczęśliwy, gdy............ (wpisz A., B. lub C.) 



 A. będziesz z wszystkiego korzystał, myślał przede wszystkim o sobie.

 B. będziesz chciał posiadać wszystko, ale jednocześnie będziesz skromny i dobry.

 C. będziesz cieszył się ze wszystkiego – co ciebie otacza, nie będziesz egoistą. 

 

3. Wypisz z tekstu 5 złotych myśli. 

 

a) .............................................................................................................................. 

 b) .............................................................................................................................. 

 c) .............................................................................................................................. 

 d) .............................................................................................................................. 

 e) .............................................................................................................................. 

4. Podmiot liryczny w tekście Trzy rzeczy nieocenionej wartości to 

 

A. człowiek refleksyjny. 

B. nauczyciel życia. 

C. mentor. 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

Uzupełnione zdania zapisz w zeszycie.

Zadanie domowe- rozwiń myśl „Tak niewiele trzeba, by być szczęśliwym”

                                                                                                                                      Opracowała: M. Marcjasz

 




