
Szczęść Boże 

Katecheza z dnia  12.05.2020 

Temat: „Te słowa wyrzekł Pan” – Dekalog 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na stronach 90-93, oraz katechezą interaktywną. 

Proszę również o napisanie notatki oraz odesłanie poprzez e-mail lub Messenger. 

https://view.genial.ly/5ea05fb1cdb1990d9531bc40/interactive-image-religia-4a-8-

maj?fbclid=IwAR2ATERalCxAVjsFaWqrUPjNemYRhEh0Ku5xlyM5yiP0Z8XHENmYKzIEsD8  

 

Ponadto, poza Waszą notatką, proszę zapisać w zeszycie: 

Przykazania, które Bóg dał Izraelitom, są przeznaczone dla ludzi wszystkich czasów i narodów. 

Bóg dał nam przykazania, abyśmy wiedzieli jak postępować wobec Niego i bliźnich. Są one wyrazem 

Bożej miłości i zatroskania o życie człowieka. Wypełniając je pokazujemy Bogu, że Go kochamy i 

pragniemy być mu wierni. Powinny być one wypisane w naszym sercu, to znaczy, że cały czas 

powinniśmy o nich pamiętać i według nich postępować. 

Wypełniając przykazania jesteśmy Przyjaciółmi Pana Boga.  

 

Katecheza z dnia 13.05.2020 

Temat: Sposoby wypełniania trzech pierwszych przykazań Dekalogu 

Kontynuujemy tematykę Dekalogu. 

Pamiętamy, że Dekalog dzielimy na 2 części- od I do III przykazania, oraz od IV do X. 

Tematem dzisiejszej katechezy są przykazania I-III. Zapoznaj się z fragmentami Pisma Św. W 

podręczniku na str. 94 oraz krótkimi filmikami poniżej: 

1 PRZYKAZANIE 

https://www.youtube.com/watch?v=SCC09-0ormI&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-

m93OBppqrh_4d_g&fbclid=IwAR1kRjQjIfdn5gGhzMRGXD7ewXLv_8letVNB_ELv2fWSWQ6_GFZSpDuz

7b 

2 PRZYKAZANIE 

https://www.youtube.com/watch?v=KRSj6FVCVYk&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-

m93OBppqrh_4d_g&index=2 

3 PRZYKAZANIE 

https://www.youtube.com/watch?v=2p4PDrPvR0M&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-

m93OBppqrh_4d_g&index=3 

https://view.genial.ly/5ea05fb1cdb1990d9531bc40/interactive-image-religia-4a-8-maj?fbclid=IwAR2ATERalCxAVjsFaWqrUPjNemYRhEh0Ku5xlyM5yiP0Z8XHENmYKzIEsD8
https://view.genial.ly/5ea05fb1cdb1990d9531bc40/interactive-image-religia-4a-8-maj?fbclid=IwAR2ATERalCxAVjsFaWqrUPjNemYRhEh0Ku5xlyM5yiP0Z8XHENmYKzIEsD8
https://www.youtube.com/watch?v=SCC09-0ormI&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&fbclid=IwAR1kRjQjIfdn5gGhzMRGXD7ewXLv_8letVNB_ELv2fWSWQ6_GFZSpDuz7b
https://www.youtube.com/watch?v=SCC09-0ormI&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&fbclid=IwAR1kRjQjIfdn5gGhzMRGXD7ewXLv_8letVNB_ELv2fWSWQ6_GFZSpDuz7b
https://www.youtube.com/watch?v=SCC09-0ormI&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&fbclid=IwAR1kRjQjIfdn5gGhzMRGXD7ewXLv_8letVNB_ELv2fWSWQ6_GFZSpDuz7b
https://www.youtube.com/watch?v=KRSj6FVCVYk&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KRSj6FVCVYk&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2p4PDrPvR0M&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2p4PDrPvR0M&list=PLZjzLOyWvimF8TxWq-m93OBppqrh_4d_g&index=3


Bardzo proszę również zapoznać się z poniższą historią. 

 

 

 

Jak zapewne odczytaliście, bohater opowiadania zapomniał, kto dla niego powinien być 

najważniejszy; przygotowania zewnętrzne zasłoniły mu osobę Boga. By taka sytuacja nie miała 

miejsca w naszym życiu, Bóg dał ludziom przykazania, drogowskazy na drodze do nieba.  

Aby zwrócić waszą uwagę, jak ważna jest relacja bliskości  z Bogiem i gotowość kroczenia drogą 

przykazań- przeczytajcie teraz tekst „Drzwi ludzkiego serca” na str.94 w podręcznikach.  

Bez zaproszenia, Chrystus nie wejdzie do naszego serca… 

Proszę o wykonanie notatki o przykazaniach I-III, pomocą może być tabelka na str.95 

Praca domowa 

Wykonaj komiks ilustrujący wypełnianie przez współczesnych ludzi jednego z trzech pierwszych 

przykazań. 

Powodzenia ☺ 


