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Temat: 
Dbam o relacje w domu! 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie IV przykazania 

 

WSTĘP 

Nie raz mówiłem, że przykazania dzielą się na dwie części (nie po równo): 3+7. 

Pierwsze trzy są związane z Panem Bogiem. 

Kolejne 7 porządkują relacje międzyludzkie – ZACZYNAMY! 

Najpierw dom – czyli relacje z Rodzicami, rodzeństwem, dziadkami itd.  

Dom to także szacunek do przeszłości i wielkiego domu budowanego przez poprzed-

nie pokolenia, jakim jest nasza Ojczyzna. 

 

SPÓJRZ! 

Link do wizualnego bannera dotyczącego IV przykazania. Dwie listy uzupełnij (nie 

trzeba pisemnie samemu) i odkryj, że kij ma dwa końca – i dzieci mają obowiązki, 

ale i Rodzice (i nie tylko!!) 

http://katechezawizualna.pl/2018/11/dekalog-iv/  

 

[dodatkowo - po dziecięcemu - https://www.youtube.com/watch?v=7Ybw3ejKZ-4 ] 

SOBOTA - https://www.youtube.com/watch?v=wPVy_UFTQfo  

 

NOTATKA 

(to, co trzeba 

przepisać  

do zeszytu  

zaznaczam  

na żółto!) 

TRESĆ: CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJA 

WARTOŚĆ – Rodzina i patriotyzm 

WARTO NIE WARTO 

• Być wdzięcznym za dar życia 

• Mówić bliskim KOCHAM 

• Spędzać czas z bliskimi 

• Szanować Polskę, symbole narodowe 

(wywieszać flagę) i znać historię 

• Wkurzać Rodziców (jakkolwiek) 

• Wypominać błędy i potknięcia 

• Powodować łez Rodziców  

• Nie dostrzegać własnych błędów i niedo-

ciągnięć 
 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 
 

 

MODLITWA 

Pomódl się za swoją rodzinę, pomyśl konkretnie co przyda się każdemu z bliskich 

(np. babci – zdrowie, mamie – cierpliwość, młodszemu rodzeństwu – większy ogar). 

Pomyśl też, by pomodlić się o coś we wzajemnych relacjach (np. o wzajemne zrozu-

mienie, zaufanie, o umiejętność poważnej rozmowy) – MÓDL SIĘ!!! 

 

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!! 

http://katechezawizualna.pl/2018/11/dekalog-iv/
https://www.youtube.com/watch?v=7Ybw3ejKZ-4
https://www.youtube.com/watch?v=wPVy_UFTQfo
https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU
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Temat: 
Życie jest święte – będę go strzec! 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie V przykazania 

 

WSTĘP 
W tym przykazaniu mieści się wiele, bo (niestety) jest wiele sposobów by niszczyć 

zdrowie i życie. Tym bardziej, że są to dość wielkie, publiczne tematy takie ja 

aborcja, czy eutanazja (do tych wielkich tematów myślę że wrócimy w osobno) 

 

ZAJRZYJ! 

Wizualny banner. Trochę miejsc do uzupełnienia… Podpatrz  

http://katechezawizualna.pl/2019/01/dekalog-v/  

 

SOBOTA - https://www.youtube.com/watch?v=gM91DRdapd4  

 

RAZEM Z ZAD. DLA CHĘTNYCH https://www.youtube.com/watch?v=4zCtTHqyxo8  

 

NOTATKA 

(to, co trzeba 

przepisać  

do zeszytu  

zaznaczam  

na żółto!) 

TRESĆ: NIE ZABIJAJ 

WARTOŚĆ – Życie i zdrowie 

WARTO NIE WARTO 

• Cieszyć się życiem, zdrowo się 

odżywiać i zażywać ruchu 

• Poświęcać się dla innych 

• Chronić życie – swoje i innych! 

• Dziękować Bogu za życie 

• ZABIJAĆ czy przyczyniać się do śmierci (mor-

derstwo, samobójstwo, aborcja, eutanazja) 

• Szkodzić zdrowiu (nadmiar alkoholu, używki, nar-

kotyki, zły sen, złe odżywianie, za krótki sen) 

• Lekkomyślnie igrać ze swoim życiem  

• Unikać koniecznych wizyt u lekarza  
 

Nie robienie tego, co WARTO  

oraz robienie tego, co NIE WARTO  

jest grzechem i należy się z tego spowiadać!!! 
 

 

DLA CHĘTNYCH 

https://www.youtube.com/watch?v=4zCtTHqyxo8  

Link do tego samego filmiku ks. A. Kaczyńskiego co wyżej .  

Zadanie dodatkowe takie, jak on zadał.  

Oczywiście nie odsyłać do niego, tylko do mnie ;p – do 16 maja do 20.00* 

sp18.wojciech.pawlak@op.pl 

 

*późniejsze odpowiedzi nie mają szansy na 6 z tej dodatkowej pracy (wychodzę  

z założenia, że z dodatkowych rzeczy trzeba się wywiązywać terminowo) 

 

 

http://katechezawizualna.pl/2019/01/dekalog-v/
https://www.youtube.com/watch?v=gM91DRdapd4
https://www.youtube.com/watch?v=4zCtTHqyxo8
https://www.youtube.com/watch?v=4zCtTHqyxo8
mailto:sp18.wojciech.pawlak@op.pl


 


