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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO  

Z OKAZJI DNIA DZIECKA!!! :D ;D :D 
 

18 

Temat: 
Nie pożądaj- przykazania IX i X 

 

Cel lekcji Odkrywam znaczenie dwóch ostatnich przykazań 

 

WSTĘP 

Na samym początku tematów o Dekalogu dwa ostatnie przykazania połączyliśmy  

z innymi przykazaniami: 

• Przykazanie IX z przykazaniem VI 

• Przykazanie X z przykazaniem VII 

Zrobiliśmy tak, ponieważ tematyka i zakres dwóch ostatnich przykazań mieszczą 

się w tematyce i zakresie odpowiednio VI i VII przykazania.  

Zatem dzisiejszy temat będzie jedynie niewielkim uzupełnieniem do poprzednich. 

 

KILIKNIJ 

Kliknij, a zobaczysz znane już rysunki przybliżające znaczenie tych przykazań: 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/02/IX-przykazanie.pdf  

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/02/xprzykazanie.pdf  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pFX6GYFu3Uk  

 

NOTATKA 

(do zeszytu  

pod tematem) 

Wskazówki wypływające z dwóch ostatnich przykazań: 

• Nie zazdrość 

• Nie bądź chciwy 

• Dziel dobra w sposób sprawiedliwy  

• Ceń drugiego ze względu na to kim jest, a nie na to co ma 

 

MODLITWA 

Miesiąc czerwiec jest w tradycji Kościoła poświęcony Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa – w czasie nabożeństw czerwcowych śpiewa się/odmawia Litanię do NSPJ. 

Pomódl się tą Litanią, w domu lub w kościele, w ważnej dla Ciebie intencji  

(słowa odnajdź w książeczce do nabożeństwa albo internecie) 

 

INFO 

• Wciąż czekam na pracę od kilku osób  

• Nie będzie już transmisji Mszy świętej od św. Kazimierza 

• Zapraszam zatem na Msze świętą do kościoła (nie ma już dyspensy) 

• JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, DROGIE DZIECI! ;P 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/02/IX-przykazanie.pdf
http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/02/xprzykazanie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pFX6GYFu3Uk
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Temat: 
Jak kochać i dorastać do pięknej miłości? 

 

Cel lekcji Poznaję dobry obraz miłości  

 

WSTĘP 
Pod koniec roku mieliśmy sobie pogadać na damsko-męskie tematy. 

Chyba nam się to nie uda…. (niestety) 

Zatem chcę Wam dać jakąś namiastkę dlatego na początek polecam obejrzeć film. 

 

MOŻNA 

NIE TRZEBA 

(przeczytaj) 

Film jest dłuższy niż przewiduje ustawa (w sensie wykracza poza czas, który po-

winna zająć jedna lekcja. Dlatego nie trzeba go obejrzeć (prezent na Dzień 

Dziecka), ale moja zachęta jest wielka, by w ramach chill outu go obejrzeć :D 

 

FILM DO 

OBEJRZENIA 

Film nosi tytuł SZKOŁA UCZUĆ 

https://www.cda.pl/video/138678097  

Drogie Panie - Wy raczej takie filmy lubicie, więc nie ma problemu 

Drodzy Panowie – to trochę niemęski film (w sensie to nie horror, ani kino akcji), 

ale polecam, żeby go obejrzeć 

 

Pytania do  

prywatnej  

refleksji  

po filmie 

Zastanów się nad poniższymi kwestiami: 

• Co człowiek może zrobić ze względu na prawdziwą miłość? 

• Jak miłość może zmienić człowieka? 

• Dlaczego miłość i relacja chłopaka z dziewczyną nie musi zaczynać się od kwestii 

intymnych? Czy jest coś ważniejszego? 

• Na jakie trudności może napotkać miłość i jak je rozwiązywać? 

 

DLA CHĘTNYCH 

Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje powalczyć o lepszą ocenę może na powyższe pytania 

odpowiedzieć pisemnie i przesłać na adres 

sp18.wojciech.pawlak@interia.pl  

 

https://www.cda.pl/video/138678097
mailto:sp18.wojciech.pawlak@interia.pl

