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11. Szanuję Imię Boże, bo jest święte

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• zapoznanie z treścią i znaczeniem II przykazania Dekalogu;

• uwrażliwienie na potrzebę wypełniania przykazań;

• kształtowanie postawy ucznia Jezusa żyjącego zgodnie z przykaza-

niami;

• doskonalenie umiejętności oceny swojego postępowania w świetle 

przykazań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• traktuje przykazania jako życiowe drogowskazy;

• uczy się wyjaśniać poznaną prawdę o świętości i szacunku dla Imienia 

Bożego;

• zna i interpretuje wedle swoich możliwości II przykazanie Boże; 

• wyjaśnia, kiedy można i powinno się używać Imię Boga i imiona świę-

tych;

• wyjaśnia treść II przykazania Bożego;

• wskazuje, jak w codziennym życiu wypełniać II przykazanie.

Pojęcia, postaci:

Dekalog, modlitwa, uwielbienie, adoracja.

Wartości:

odwaga, wiara, miłość do Boga, szacunek.

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Skład Apostolski.

1. Katechezę można rozpocząć od rozmowy z dziećmi na temat ich wła-

snych imion, po czym należy powiedzieć o Imieniu Boga (Wj 3, 15).

2. Można posłużyć się tekstem z książki s. 33 i poprowadzić dialog 

z dziećmi. 

3. Odczytanie fragmentu Wj 3, 13–15, ze s. 34. Omówienie okoliczności 

nadania imienia dziecku. Wyjaśnienie tego, co oznacza podanie komuś 
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swojego imienia. Wytłumaczenie, że Bóg dał się nam poznać i po to nas 

stworzył, żebyśmy Go szukali, poznawali i czcili. Przekazanie prawdy, 

że Imię Boga jest święte i dlatego powinniśmy wymawiać je z miłością, 

należną Mu czcią i szacunkiem. Imiona Jezusa, Matki Bożej i świętych 

wymawiamy również z szacunkiem. Omówienie II przykazania Bożego, 

ćw. 1, s. 33. Można pogłębić temat pytaniem: Jak oddaję cześć Bogu?

4. Można porozmawiać z dziećmi na temat czci, szacunku do obrazów, 

miejsc, rzeczy poświęconych Bogu. Podkreślenie, że szanujemy je ze 

względu na Boga, dlatego że Jemu służą, o Nim przypominają.

5. Utrwalenie wiadomości o Imieniu Boga i słów, jakimi możemy się 

zwracać do Boga.

6. Propozycja wspólnego śpiewu, np. Święte Imię Jezus; Niech będzie 
chwała i cześć. 

7. Można zapisać na tablicy i w zeszytach: Bóg w II przykazaniu wzy-

wa nas, abyśmy z szacunkiem i miłością wypowiadali święte Imię Boga. 

Mogę wzywać Imię Boże w niebezpieczeństwie, modlitwie, pokusie, kie-

dy się o Nim uczę, ze czcią rozmawiam. 

8. Omówienie tekstu „Zapamiętaj” i ewentualnie uzupełnienie notatki.

9. Praca domowa: 

• Wklej lub narysuj ilustrację przedstawiającą oddawanie czci Imieniu 

Bożemu. 

10. Zadania dodatkowe i uzupełniające: 

• Powtórz z pamięci Skład Apostolski. Zwróć uwagę na słowa opisujące 

Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

• Jak brzmi Imię Boże? Zaszyfruj odpowiedź. Ułóż zagadkę słowną, re-

bus albo wykonaj kolorowankę. 

• Opowiedz, kiedy Bogu się podoba, że wymawiasz Jego Imię albo imio-

na świętych. 

• Narysuj w zeszycie albo wklej do zeszytu zdjęcie Twojego ulubionego 

obrazka albo krzyża, który masz w domu.


