
LEKCJA ZDALNA 10+11 KLASA 8 4-8 .05.2020 
 

 

10 

Temat: 
Szanuję Imię Boże i to, co święte. 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie II przykazania Bożego, 

 

WSTĘP 
Wiemy już, że Bóg jest najważniejszy (ok – powiecie, powinien być). Teraz trzeba 

to wyrazić naszą postawą. Jaka ona powinna być podpowiada II przykazanie. 

 

ZAJRZYJ! 

Jakiś czas temu natrafiłem na ciekawe pomoce – katechezę wizualną – które tworzy 

jedna z polskich katechetek. Zajrzyj do planszy dotyczącej 2 przykazania.  

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2018/11/deklaog-II-.pdf  

Rzuć też okiem na zdjęcia z Youcat poniżej. 

  

NOTATKA 

(to, co trzeba 

przepisać do ze-

szytu zaznaczam 

na żółto!) 

TRESĆ: NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO 

WARTOŚĆ – Imię Boże i szacunek do świętości 

WARTO* NIE WARTO* 

• Zwracać się do Pana Boga – 

modlić się  

• Z szacunkiem traktować 

osoby, miejsca i przedmioty 

religijne  

• Mówić o Panu Bogu i Kościele złośliwie  

i obraźliwie – bluźnić (nie chodzi tu o bluzgi ;p) 

• Naśmiewać się z wierzących i modlitwy  

• Przysięgać na Boga oraz być wiarołomcą (składać 

przysięgę wiedząc, że się jej nie spełni) 
 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 

 

DLA CHĘTNYCH 

1. Kolejne zadanie dla chętnych wrzucę w ciągu tygodnia  

(dam znać przez tych, do których mam tel., co by wpisali na grupę) 

2. Można zajrzeć do Katechizmu Kościoła katolickiego, numery 2142-2167 

(dla własnego większego rozumienia przykazań) 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm 

 

DO ZROBIENIA 
1. Przepisz notatkę do zeszytu (nie odsyłaj mi fotki) 

 

2. WYŚLIJ W KOŃCU ZALEGŁOŚCI! (KTO ICH NIE MA – MA WOLNE) 

 

INFO 

W NAJBLIŻSZY PIĄTEK ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOSĆ  

ŚW, STANISŁAWA NIE OBOWIĄZUJE POST OD MIĘSA! 
 

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!! 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2018/11/deklaog-II-.pdf
http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Koniec z rutyną – przeżywam dzień święty. 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie III przykazania Bożego 

 

WSTĘP 

Dzień święty jest ważny z wielu powodów: czas da Boga, czas dla bliskich, odpoczy-

nek, dobra rekreacja – dzień inny niż powszednie.  

Ogarnij różnicę dzień ŚWIĘTY,  dzień POWSZEDNI – dla naszego zdrowia i fi-

zycznego i duchowego powinny się różnić 

 

ZAJRZYJ! 
Podobnie jak do drugiego przykazani – wizualny banner dot. tego przykazania 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2018/11/dekalog3.pdf  

 

NOTATKA 

TRESĆ: PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ 

WARTOŚĆ – Kult (czas dla Boga) i wolność (nie muszę pracować) 

WARTO* NIE WARTO* 

• Być w niedzielę na Mszy świętej 

• Spotykać się bliskimi 

• Kreatywnie wypoczywać 

• Zapominać o Bogu i Mszy świętej (także  

w wakacje/dni wolne) 

• Przepracowywać się i pracować do upadłego  

 
Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 

 

WAŻNE  

DOPOWIEDZE-

NIE 

Trzecie przykazanie Boże jest doprecyzowane przez I przykazanie kościelne  

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej 

oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych. 

Jasno mówi ono o obowiązku uczestnictwa we Mszy oraz o tym, by nie wykorzystywać 

czasu niedzieli na obowiązki możliwe do wykonania w dni powszednie (np. pranie). 

 

DLA CHĘTNYCH 

1. Można zajrzeć do Katechizmu Kościoła katolickiego, numery 2168-2195  

(dla własnego większego rozumienia przykazań) 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm 

 

DO ZROBIENIA 

3. Przepisz notatkę do zeszytu (nie odsyłaj mi fotki) 

 

4. WYŚLIJ W KOŃCU ZALEGŁOŚCI! (KTO ICH NIE MA – MA WOLNE) 

 

 

 

 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2018/11/dekalog3.pdf
http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm


 


