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5. Propozycja notatki 
Poprzez wypełnianie przykazań Dekalogu wyrażamy miłość wobec Boga.

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

28. Dekalog szkołą miłości do bliźniego
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 rozpoznanie Dekalogu jako szkoły miłości do bliźniego, wypływającej z miło-

ści do Boga,
 pogłębienie rozumienia wartości egzystencjalnej Dekalogu.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 na podstawie zdobytej wiedzy wyjaśnia, że przestrzeganie przykazań Dekalo-

gu odnoszących się do bliźniego wypływa z miłości do Boga,
 po lekcji wyjaśnia, dlaczego Dekalog jest szkołą miłości bliźniego,
 po lekcji wymienia i opisuje przykazania Dekalogu odnoszące się do bliźniego,
 po  zajęciach podaje sytuacje, w  których wykraczamy przeciwko przykaza-

niom Dekalogu odnoszącym się do bliźniego.

Pojęcia, postaci
Dekalog, przykazanie, wykroczenia przeciwko bliźniemu.

Wartości 
przykazania Dekalogu – od IV do VIII szkołą miłości do człowieka.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) kwiat miłości bliźniego,
3) dwie drogi,
4) zastosowanie życiowe,
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5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Przykazanie miłości.

2. Wprowadzenie 
Kwiat miłości bliźniego – nauczyciel rysuje na tablicy kwiat o siedmiu płatkach, 
po czym prosi kolejno uczniów, aby w każdy płatek wpisali po jednym przykaza-
niu Dekalogu, które odnosi się do bliźniego.

Puenta
Bardzo często dajemy kwiaty bliskim nam osobom z okazji różnych wydarzeń 
w ich życiu. W ten sposób pokazujemy, że są dla nas ważne, że osoby te kocha-
my. Dziś wykonaliśmy kwiat miłości bliźniego, który możemy ,,wręczać” codzien-
nie naszym bliskim i  chociaż nie jest to  żywy kwiat, to  wręczamy go poprzez 
nasze dobre uczynki. Tak jak my nie chcemy, aby inni czynili nam zło, tak samo 
i my nie możemy czynić zła innym. Mówi nam o tym Pan Bóg poprzez przykaza-
nia od IV do X.
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3. Rozwinięcie 
Dwie drogi – nauczyciel rysuje na  tablicy dwie ścieżki, wychodzące z  jednej 
wspólnej drogi.

Korzyści z przestrzegania  Negatywne konsekwencje 
Dekalogu  z odrzucenia przykazań

Dekalog

Następnie prosi uczniów, aby podali kolejno, odwołując się do  poszczególnych 
przykazań, po jednym przykładzie przestrzegania i nieprzestrzegania przykazań.

Puenta
Przykazania Dekalogu dotyczące bliźniego dane są  człowiekowi jako drogo-
wskaz na drodze życia. To dzięki nim człowiek wie, jak należy postępować wo-
bec bliźniego w codzienności. Człowiek przez swoje życie idzie określoną drogą, 
jednak czasami na tej drodze może pojawić się przeszkoda. Wtedy człowiek zba-
cza z tej drogi, jednak zawsze na tę drogę może powrócić, gdy dzięki przykaza-
niom Dekalogu przypomni sobie, jak należy żyć.

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

5. Propozycja notatki 
Przestrzegając dziesięć przykazań Bożych dajemy świadectwo naszej miłości 
do Boga i bliźniego.

6. Praca domowa 
Polecenia z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – spontaniczna, dziękczynna za przykazania Dekalogu.

Tak Nie


