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26. Żyjemy Bożymi zasadami
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie rozumienia przykazań Dekalogu,
 odkrywanie wartości egzystencjalnej przykazań Bożych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 na podstawie doświadczenia i obserwacji klasy tworzy regulamin klasowy,
 własnymi słowami wyjaśnia rolę regulaminu w życiu człowieka,
 po lekcji stwierdza, iż Dekalog to regulamin dany człowiekowi przez Boga, za-

wierający przepisy postępowania w życiu,
 po lekcji wskazuje na różne obszary życia człowieka, w których można prze-

strzegać Dekalogu.

Pojęcia, postaci 
Dekalog, regulamin, królestwo niebieskie.

Wartości 
Dekalog wskazówką, jak postępować wobec Boga i bliźniego.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) regulamin klasowy,
3) labirynt życia,
4) zastosowanie Dekalogu w życiu,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Modlitwa Pańska.

2. Wprowadzenie
Regulamin klasowy – nauczyciel dzieli klasę na  sześć grup i  prosi, aby każda 
z grup ułożyła po jednym punkcie regulaminu klasowego. Następnie grupy od-
czytują swój punkt i  wspólnie układają regulamin klasowy, po  czym zapisują 
na tablicy.
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Uwaga: wykonanie takiego regulaminu może posłużyć klasie na  dalsze lata 
wspólnego przebywania ze sobą, wskazując zasady postępowania wobec siebie 
(regulamin można powiesić na ścianie w sali uczniów).

Puenta
Każda organizacja lub stowarzyszenie mają swój regulamin. W życiu szkolnym spo-
tykamy się z wieloma regulaminami, np. ucznia, systemu oceniania czy korzystania 
z pracowni lub sali gimnastycznej. Warto się zastanowić, po co tworzone są takie re-
gulaminy. Pan Bóg także zostawił nam „regulamin życia” w postaci Dekalogu.

3. Rozwinięcie 
Labirynt życia – nauczyciel przygotowuje na dużym arkuszu papieru labirynt lub 
każdemu uczniowi rozdaje kartki z labiryntem. Po czym prosi, aby uczniowie zna-
leźli z niego wyjście.

REGULAMIN KLASOWY
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
6.

zbawienie

narodziny
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Puenta
Widzimy, że z  labiryntu nie jest łatwo wyjść – jeśli skręcimy na złą drogę, to nie 
dojdziemy do celu. Tak samo jest w naszym życiu, wystarczy, że popełnimy jeden 
grzech, a nasza droga skręca już w innym kierunku i nie idzie prosto do wyzna-
czonego przez Boga celu, czyli do  zbawienia. Pan Bóg daje nam Dekalog, czyli 
pomoc na naszej drodze. To poprzez Dekalog uczymy się postępowania wobec 
Boga i bliźniego. Wybierając Dekalog, jako nasz drogowskaz na drodze życia, spra-
wimy, że będziemy szczęśliwi i wtedy powtórzymy za psalmistą: ,,Prowadź mnie 
ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję” (Ps 119, 35). Każdy człowiek został 
obdarzony przez Boga wolną wolą i sam decyduje, którą drogą idzie, jednak jako 
chrześcijanie powinniśmy zawsze kroczyć drogą Bożych przykazań.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Dekalog to zbiór przykazań, które wskazują nam drogę do zbawienia. 

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – słowa Psalmu 119.
,,Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję” (Ps 119, 35).

27. Dekalog szkołą miłości do Boga
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 rozpoznanie Dekalogu jako szkoły miłości do Boga,
 kształtowanie umiejętności dawania odpowiedzi na miłość Boga.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 na podstawie wiedzy zdobytej podczas lekcji, zna podział Dekalogu,
 po lekcji wyjaśnia, dlaczego Dekalog jest szkołą miłości Boga,
 po  lekcji wymienia i  charakteryzuje przykazania Dekalogu odnoszące się 

do Boga,


