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Cele katechetyczne

 ● ukazanie Dekalogu jako drogowskazu na szczęśliwe życie;
 ● zapoznanie z Dekalogiem i ukazanie jego znaczenia 

w codziennym życiu.

treści

 ● Dekalog (Wj 20, 2–17);
 ● Dekalog wyrazem troskliwej miłości Boga wobec ludzi.

wymagania

Uczeń:
 ● wymienia z pamięci przykazania Boże;
 ● opisuje strukturę Dekalogu;
 ● tłumaczy, że Dekalog jest rozwinięciem przykazania miłości;
 ● uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności 

człowieka;
 ● wyjaśnia, dlaczego Dekalog jest wyrazem troskliwej miłości 

Boga wobec ludzi.

postawy

Uczeń:
 ● stara się wypełniać przykazania Boże;
 ● jest otwarty na miłość Boga.

Środki dydaktyczne

Obrazy lub filmy ilustrujące pomoc bliźniemu, działania charyta-
tywne; Pismo Święte; podręcznik.

10
pan Bóg  
dał mi przykazania  
– Dekalog
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metody dydaktyczne

Pogadanka; drama (odgrywanie scenek); podróż w wyobraźni; lek-
tura Pisma Świętego; opowiadanie; pokaz; praca z obrazem, filmem; 
praca w grupach; ćwiczenia językowe i plastyczne; piosenka.

Korelacja z edukacją szkolną 

 ● edukacja polonistyczna – tworzenie planu przypowieści, 
opowiadania; 

 ● edukacja plastyczna – prace rysunkowe; 
 ● edukacja muzyczna – pieśni: Przygotuję Ci serce o Chryste oraz 

Ci, co zaufali Panu;
 ● edukacja językowa – słówko w języku angielskim związane 

z treścią lekcji.

propozycja realizacji 

  1.  Modlitwa: Ojcze nasz.
  2.  Katecheta opowiada o wędrówce po górach. Przykład ten jest 

pomocą do wyjaśnienia uczniom, iż celem naszego życia jest 
NIEBO. (Celem wypraw górskich jest zdobycie konkretnego 
szczytu; będąc w górach musimy wiedzieć, jak się zachować, co 
zabrać ze sobą na wędrówkę). Podobnie przebiega nasza droga 
do NIEBA. Musimy wiedzieć, czego potrzebujemy na tę wędrów-
kę i jak powinniśmy się zachować na drogach naszego życia, by 
dotrzeć do celu. A jeśli nawet czasami zabłądzimy, to zawsze 
mamy szansę na odnalezienie właściwego kierunku dzięki dro-
gowskazom, które dał nam Bóg. Są nimi przykazania Boże.

  3.  Wyjaśnienie, że Bóg nas kocha i pragnie, abyśmy żyli wiecznie. 
Na drogach ziemskiej wędrówki otrzymaliśmy specjalną nawi-
gację, która ma nas doprowadzić do nieba. Odczytanie tekstu 
z podręcznika o przekazaniu przez Boga Dekalogu Mojżeszowi 
na górze Synaj. Rozmowa o tym wydarzeniu z wykorzystaniem 
fragmentów biblijnych (Wj 24, 12, Pwt 30, 15–16). 

 Wykonanie zadania 2 z Kart pracy, a następnie zadań 1, 2 z pod-
ręcznika.

  4.  Odczytanie przykazań zawartych w Dekalogu. Nauczyciel wy-
jaśnia, że Dekalog składa się z dwóch tablic, na których zostały 
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wyryte przykazania. Na pierwszej tablicy znajdują się przyka-
zania odnoszące się do Boga (I–III), a na drugiej przykazania 
odnoszące się do bliźniego (IV–X). 

  5.  Katecheta przedstawia okoliczności zawarcia przymierza na 
górze Synaj oraz wyjaśnia uczniom znaczenie słowa DEKALOG. 
Omówienie słowa PRZYMIERZE z podkreśleniem, że zacho-
wywanie przykazań jest dobre dla człowieka, bo jest źródłem 
szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, chroni dobro. W rozmowie 
kierowanej katecheta prosi, aby dzieci podały przykłady uczyn-
ków, które są zgodne z danym przykazaniem oraz by swoimi 
słowami opisały poszczególne przykazania. 

 Wykonanie zadań 1, 3 z Kart pracy.
  6.  Można pogłębić temat, zadając pytanie: Co Pan Jezus obiecuje 

tym, którzy wypełniają i uczą się wypełniać Boże przykazania? 
(Mt 5, 19).

  7.  Omówienie i utrwalenie „Pamiętaj”. 
 Wykonanie zadania 4 z Kart pracy.
  8.  Śpiew piosenek: Przygotuję Ci serce o Chryste oraz Ci, co zaufali 

Panu.
  9.  Zadanie domowe: 

A.  Naucz się na pamięć Dekalogu.
B.  Narysuj dwie kamienne tablice. Na pierwszej tablicy wpisz 

te przykazania, które odnoszą się do miłości Boga, a na dru-
giej te, które odnoszą się do miłości bliźniego. 

C.  Zapisz pod tablicami, co otrzymujemy od Boga, gdy prze-
strzegamy Bożych przykazań. 

D.  Połącz wyrazy w odpowiednie pary: Mojżesz, obietnica, De-
kalog, Synaj, dziesięć przykazań Bożych, przymierze, dro-
gowskaz, przykazanie. Wyjaśnij, co oznaczają te utworzone 
pary słów – zadanie 3 w podręczniku.

E.  Jakie zachowania wynikają z Dekalogu? Podaj przykłady. 
(Jest to wstęp do kolejnych lekcji o przykazaniach; tym sa-
mym możemy się zorientować, jak dzieci rozumieją treść 
przykazań zawartych w Dekalogu).

10.  Odczytanie i omówienie zadania z Domownika, które jest umiesz-
czone na pasku w Kartach pracy.
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