Historia kl. 5
Witam klaso piąta ;-) Przesyłam Wam nowy temat: Kościół w średniowieczu, który w podręczniku
znajduje się na stronie 148-152. Proszę zapoznajcie się z tekstem w podręczniku oraz otwórzcie
podane niżej linki z tematem oraz dwiczeniami. Tych dwiczeo nie musicie mi odsyład one są dla was
abyście w miarę możliwości sprawdzili samych siebie co zapamiętaliście.
https://epodreczniki.pl/a/ludzie-modlitwy---mnisi/D1F6ZXkWb
Do zeszytu proszę wpiszcie sobie temat : Kościół w średniowieczu.
Pod tematem wpiszcie jak zawsze kilka punktów, które mówią co jest dla nas ważne w tym temacie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Role pełnione przez duchownych w średniowiecznym społeczeostwie.
Życie i organizacja klasztoru w średniowieczu.
Najważniejsze zakony średniowieczne.
Znaczenie wyrażenia: benedyktyńska praca.
Średniowieczne szkolnictwo, a szkolnictwo współczesne.
Postad świętego Franciszka z Asyżu i jego dokonania.

Tu macie taką, krótką notatkę, która myślę przyda się do podsumowania tematu w pigułce ;-)
Stan duchowny

a. do stanu duchownego mógł należed każdy, kto przyjął święcenia kapłaoskie lub zakonne

b. duchowieostwo było najlepiej wykształconą grupą społeczną w średniowieczu

c. najważniejszym zadaniem duchownych było duszpasterstwo

d. duchowni sprawowali również ważne urzędy paostwowe

2. Zakony

a. zakon to organizacja, której członkowie składają śluby i żyją według ściśle określonych reguł

b. życie zakonne

– zasady życia zakonnego były spisane w regule zakonnej

– zakonnicy składali śluby ubóstwa, celibatu i posłuszeostwa

– miejscem pobytu zakonników były klasztory

– zakonnicy poświęcali się modlitwie i pracy

c. przełożonym klasztoru był opat

3. Najważniejsze zakony średniowieczne

a. benedyktyni – m.in. zajmowali się przepisywaniem ksiąg

b. cystersi – odegrali ważną rolę w rozwoju rolnictwa

c. zakony żebracze – zajmowali się głównie duszpasterstwem

– franciszkanie – założycielem był św. Franciszek z Asyżu

– dominikanie – założycielem był św. Dominik

4. W średniowieczu Kościół był również ważną instytucją kultury

a. w klasztorach przepisywano i przechowywano księgi

b. Kościół organizował szkoły parafialne i klasztorne

c. sprawował pieczę nad uniwersytetami
Tym razem nie zadaję żadnych dwiczeo do zrobienia i odesłania ;-)
Oczywiście w razie pytao mój mail- monika1113@poczta.fm lub piszcie na Messengera.
Pozdrawiam serdecznie  M. Koguc

PROSZĘ O KONTAKT SZCZEGÓLNIE TE OSOBY, KTÓRE JESZCZE DO
MNIE NIE PISAŁY.;-)

