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Bóg uczy człowieka szacunku
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębienie wiedzy na temat Dekalogu;
 ● ukazanie znaczenia drugiego przykazania Bożego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● wyjaśnia, czym są Boże przykazania i jaki jest ich sens;
 ● wyjaśnia, na czym polega szacunek dla imienia Bożego;
 ● podaje przykłady wykroczeń przeciwko drugiemu przykazaniu 

Bożemu;
 ● opisuje zobowiązania wynikające z drugiego przykazania. 

Pojęcia i postaci

bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, nieuczciwość.

Wartości

Bóg, prawda, szacunek.

Metody i środki

rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, kosz i walizka.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

 Główne prawdy wiary.
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Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, czym 
są przykazania Boże; będę umiał wyjaśnić, na czym polega szacunek dla 
imienia Bożego; będę potrafił wymienić przykładowe wykroczenia prze-
ciwko drugiemu przykazaniu; będę umiał powiedzieć, co to są bluźnier-
stwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, nieuczciwość.

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel zadaje uczniom pytania 
i prosi, by się zastanowili: Co to znaczy wypowiadać się o kimś z sza-
cunkiem? Jakie słowa obrażają drugiego człowieka? Wyjaśnia, że często 
wypowiadamy się na temat różnych osób, powtarzając nieprawdziwe 
czy niesprawdzone informacje, bez zastanowienia wypowiadamy słowa, 
epitety, które mogą ranić drugiego człowieka.

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wyszukują w tekście lekcji 
w podręczniku słowa: bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, 
bycie nieuczciwym, po czym zapisują w zeszytach ich znaczenie.

Metoda – kosz i walizka. Nauczyciel zawiesza na tablicy ilustracje przed-
stawiające walizkę i kosz. Następnie rozdaje uczniom małe karteczki, na 
których ci wypisują sytuacje, w których wypowiadamy imię Boże. Kartki 
ze wskazaniem na sytuacje, kiedy imię Boże wypowiadane jest z szacun-
kiem, zostają umieszczone w walizce (na ilustracji przedstawiającej wa-
lizkę), a kartki z opisem sytuacji, gdy imię Boże jest nadużywane, zostają 
umieszczają w koszu (na ilustracji przedstawiającej kosz).

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenie 3 
z podręcznika (punkt: „Praca na lekcji”). Po skończonej pracy następuje 
sprawdzenie jej wyników. Nauczyciel w razie potrzeby koryguje odpo-
wiedzi uczniów.

Podsumowanie lekcji

Pouczenie drugiego przykazania jest nam bardzo potrzebne. Przypomi-
na, że imię Boże należy wypowiadać z czcią i szacunkiem. Nie powinni-
śmy bez zastanowienia w codziennych wypowiedziach używać wezwań: 
„O Boże!”, „O Jezu!”, „Jezus Maria!”, „Rany boskie!”, „Na miłość boską!”. 

Modlitwa na zakończenie

Z podręcznika.
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Praca domowa

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną 

 ● biologia – potrzeby ludzkie: potrzeba szacunku i uznania;
 ● muzyka – relacje z Bogiem, pieśni religijne;
 ● wychowanie do życia w rodzinie – wartości i tradycje ważne 

w rodzinie.
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