
temat

I stworzył Bóg mężczyznę i kobietę

 



Cele zajęć

● Wytłumaczysz, że nierówność płci 

jest niezgodna z wolą Boga 

● Wyjaśnisz, jakie są przyczyny 

braku dostępu kobiet do edukacji w 

niektórych krajach 

● Uzasadnisz, podając przykłady z 

Pisma Świętego, że Jezus 

traktował kobiety w sposób 

wyjątkowy (nietradycyjny), zgodny 

z wolą Boga

Jak wyglądały relacje Jezusa 

z kobietami? 

Dlaczego dziewczęta w 

niektórych krajach nie mogą 

uczęszczać do szkoły i się 

uczyć?

Pytanie kluczowe



Zajęcia domowe

Wykonywane przez KOBIETĘ
●

Wykonywane przez MĘŻCZYZNĘ
●



Rdz 1, 27

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 
niewiastę.

 



Dlaczego dziewczęta w niektórych krajach nie 
mogą uczęszczać do szkoły i się uczyć?

 



Zadanie 1

Na podstawie cytatu 

odpowiedzcie na 

pytanie: 



Dlaczego edukacja jest tak ważna?

● Każdego roku edukacja zmniejsza ryzyko konfliktu o około 20%. 

● Jeden dodatkowy rok nauki może zwiększyć zarobki kobiet o 10–20%. 

● Dodatkowy rok nauki matek może sprawić, że śmiertelność niemowląt spadnie o 

5–10%. 

Źródło: Akcja Edukacja. Broszura edukacyjna dla nauczycieli realizujących kampanię Polskiej Akcji 

Humanitarnej, Polska Akcja Humanitarna, 2014, 

https://docplayer.pl/7340204-Broszura-edukacyjna-dla-nauczycieli-realizujacych-kampanie-polskiej-akcji-hu

manitarnej.html.



Dlaczego edukacja jest tak ważna?







Nierówność płci w żadnej sferze naszego życia 
nie jest zgodna z wolą Pana Boga

„Mężczyzna i kobieta są stworzeni „jedno dla drugiego”. Bóg nie stworzył ich „jako części” i 

„niekompletnych”. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może być „pomocą” dla 

drugiego, ponieważ są równocześnie równi jako osoby („kość z moich kości...”) i uzupełniają 

się jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, że stając się 

„jednym ciałem” (Rdz 2, 24), mogą przekazywać życie ludzkie: „Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” (Rdz 1, 28). Przekazując swojemu potomstwu 

życie ludzkie, mężczyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice współdziałają w wyjątkowy 

sposób z dziełem Stwórcy.” 

Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego



Jak wyglądały relacje Jezusa z kobietami?

 



Zadanie 2

Zgłoś się, gdy usłyszysz stwierdzenie pasujące do przydzielonego Ci fragmentu Pisma Świętego

Przedstawienie sceny spotkania Chrystusa z Samarytanką: wg nieznanego autora w Ewangeliarzu z XII w oraz wg Jacka 

Malczewskiego (1854-1929)



Zadanie 2 - stwierdzenia

● Za zgodą kobiety przyszedł na świat. 

● Za wstawiennictwem kobiety uczynił pierwszy cud. 

● Pogwałcił nakazy rytualne, uzdrawiając kobiety. 

● Nie traktował chorób kobiecych jako czegoś bardziej wstydliwego niż choroby mężczyzn. 

● Nie potępił kobiety cudzołożnej. 

● Bronił kobiety, która namaszczała go olejkiem, przed przykrymi uwagami.

● Rozmawiał z pogankami. 

● Przyjmował gościnę u kobiet. Nie zgadzał się na tradycyjny podział obowiązków. 

● Uważał, że kobieta nie powinna zajmować się tylko sprawami gospodarstwa domowego. 

● Kobiety były pierwszymi świadkami zmartwychwstania.



Zadanie 3

Napiszcie prośbę do 

Maryi o wstawienie się 

za jedną z bohaterek 

cytatów z zadania 1. 

Zróbcie to w formie 

maila.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


