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Temat: 
Bóg uczy nas strzec wartości – Dekalog  

 

Cel lekcji 
Odkrywam wartości, z którymi są związane 

poszczególne przykazania Boże. 

Na co będę  

zwracał uwagę 

Mamy pamiętać, że przykazania nie są tylko naka-

zami czy zakazami, ale strzegą potrzebnych i bli-

skich nam wartości 
 

WSTĘP 

Przykazania Boże często traktujemy jako nakazy, czy zakazy, i to bardzo utrud-

niające życie. Trzeba nam odkryć istotę tych wskazań – one strzegą wartości, 

które mamy odkrywać i strzec ich tak, jak podpowiadają przykazania, 

 

Połącz w pary 

W poniższym linku znajdziesz zadanie, w którym będzie trzeba połączyć  

konkretne przykazanie z wartością, jakiej ono strzeże. 

https://learningapps.org/view10964169 

 

NOTATKA 

Do zeszytu zapisz (oczywiście temat). A pod tematem: 

1. Przykazania to wskazania, przez które Pan Bóg podpowiada, co w życiu 

jest ważne i jak tego chronić. Trzeba coś robić, albo czegoś nie robić. 

Do każdego przykazania można sporządzić listę tego co trzeba, i czego 

nie można robić. 

2. Jakie wartości wskazują przykazania: (przepisz z learning apps) 

I …………………………………. 

II …………………………………. 

III …………………………………. 

IV …………………………………. 

V …………………………………. 

VI i IX …………………………………. 

VII i X …………………………………. 

X …………………………………. 
 

 

Do wysłania 

Proszę o przesłanie sporządzonej notatki po tym zadaniu na maila 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl 

do piątku 24 kwietnia, do godziny 20.00. 

 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 

 

 

https://learningapps.org/view10964169
mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Bóg jest najważniejszy,   

 

Cel lekcji 
Odkrywam, że do Boga powinno należeć  

1 miejsce mojej hierarchii wartości 

Na co będę  

zwracał uwagę 

Znajomość „bożków”, które odbierają  

Bogu pierwsze miejsce 
 

WSTĘP 

Jeśli u kogoś szwankuje wiara, to prościej jest się ustosunkować do przykazań  

4-10, niż do pierwszych trzech. Trzeba jednak jasno powiedzieć jak być powinno, 

i  że jedynemu i prawdziwemu Bogu-Stwórcy i Bogu-Zbawcy pierwsze należy  

się pierwsze miejsce oraz nasze cześć i szacunek! 

 

YOUCAT 

Będę przy tematach o przykazaniach umieszczał zdjęcia z katechizmu młodych 

YOUCAT (youth catechism), bądź z wersji dla dzieci YOUCAT KIDS.  

Nie są to długie fragmenty, więc warto/trzeba zajrzeć.  

 

NOTATKA 

(do zeszytu 

temat i to,  

co na żółto) 

Notatki do tematów o przykazaniach będą wyglądały podobnie.  

Będą taką tabelą z zapisem treści wartości oraz tego co (nie) warto 

TRESĆ: NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ 

WARTOŚĆ – Bóg na 1 miejscu; wiara 

WARTO* NIE WARTO* 

• Oddać Panu Bogu 

ster życia 

• Czcić tylko Boga  

(niczego innego) 

• Oddawać cześć innym bogom/bożkom 

• Dać się opanować dobrom ziemskim (np. pieniądzom) 

• Korzystać z magii (wróżki, horoskop, wywoływanie duchów) 

• Popełniać świętokradztwa (kradzież lub niegodne potrakto-

wanie tego, co święte, np. pójść do Komunii bez spowiedzi) 

[*napisałem warto, ponieważ nikt nikogo nie chce zmusić do wypełniania przykazań, nawet Pan Bóg. To 

są podpowiedzi, wskazówki, drogowskazy. Ja już sprawdziłem, że chociaż bywa to niełatwe, to warto iść tą 

drogą. Ty – możesz mi zaufać i próbować iść tą drogą i odkrywać jej sensowność; możesz także iść własną 

drogą. Pamiętaj tylko, że na wyciągnięcie ręki masz dobre i sprawdzone podpowiedzi, a z konsekwencjami 

Twoich wyborów będziesz się mierzyć przede wszystkim Ty,] 
 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 

 

Do wysłania 

Co może być dla Ciebie „ukrytym bogiem”? Wskaż jedno zagrożenie i wyjaśnij, 

dlaczego ono grozi Ci najbardziej. Podpowiedź i listę niektórych „ukrytych bo-

gów” znajdziesz ze fragmencie 115 punktu YOUCAT KIDS (poniżej). 

Odpowiedź zapisz w zeszycie i zdjęcie z odpowiedzią wyślij na adres 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl 

do niedzieli 26 kwietnia, do godziny 20.00. 

 

 

 

 

mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl


 



 


