
Temat: Szacunek w rodzinie.  (21.05.2020r) 

Witajcie, 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o SZACUNKU. 

Co to takiego ten SZACUNEK. 

SZACUNEK, to uczucie, którym darzymy drugiego człowieka.  

To nie słowo, które musimy wypowiedzieć, żeby osoba, którą darzymy szacunkiem wiedziała. 

SZACUNEK okazujemy czynami. I tak dla przykładu: 

 wczoraj mówiliśmy o bałaganie w naszym pokoju- nasz SZACUNEK względem rodziców 

okażemy, gdy będziemy dbali o porządek (dlaczego mama musi nam ciągle przypominać, 

żebyśmy posprzątali- to brak szacunku dla niej), 

 jeżeli widząc pełen kosz śmieci- bez mówienia- wyniesiemy go, 

 jeżeli jedziemy autobusem czy pociągiem, czekamy na wizytę u lekarza i siedzimy, a starsza 

osoba lub kobieta w ciąży stoi- to okazaniem SZACUNEKU będzie ustąpienie jej miejsca, 

 jeżeli chcemy wejść do budynku, a za nami idzie starsza osoba, to powinniśmy otworzyć jej 

drzwi i przepuścić pierwszą  

 z chęcią odwiedzimy babcię czy dziadka- bo przecież oni na mnie czekają, a ja nie 

powinienem ciągle mówić, ze nie mam czasu, 

 postarajmy się o podział obowiązków w domu dla każdego coś- wtedy nikt nie będzie 

przemęczony, a wszyscy wzajemnie docenią pracę drugiej osoby, itd. 

 

     

      

 

 



JEŻELI ZROBIMY COŚ RAZEM- TO BĘDZIEMY MIELI WIECEJ CZASU DLA SIEBIE 

 

Powodów na codzienne okazywanie SZACUNKU jest bardzo wiele, tylko musimy chcieć je 

dostrzec i zadziałać 

 I nie musimy okazywać go tylko najbliższym, ale każdej osobie, która spotkamy na swojej 

drodze 

Jeżeli nauczymy się szacunku w domu rodzinnym, to będziemy potrafili okazywać go też obcym 

ludziom!!! 

     

 

Tak na teraz: zbliża się DZIEŃ MATKI, postanówcie sobie (niech mama o tym nie wie) co takiego 

będziecie systematycznie mogli wykonywać, aby mama nie musiała wam już o tym przypominać. 

Jeżeli to co postanowicie  będziecie robili zawsze, to mama domyśli się, że to wasz sposób na 

okazanie jej SZACUNKU bo tak naprawdę, gdybyście mieszkali sami, to by wam wiele sytuacji 

nie przeszkadzało, ale, że mama wam ciągle przypomina- to 

 WY STANIECIE NA WYSOKOŚCI ZADANIA I DACIE Z SIEBIE WSZYSTKO, ABY POKAZAĆ, JAK MAMA 

JEST DLA WAS WAŻNA 

 

POWODZENIA 


