
Grupa: druga (zerówka, 1 klasa) lekcja z dnia 28 Marca 2021 

Nauczyciel: Ada Stepasiuk ada.stepasiuk@gmail.com  

Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z 

dzieckiem na rozmowie o tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, 

odpowiedzcie z dzieckiem na kilka pytań, zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu, a 

czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, jak odnosi się odkryta prawda do Waszego życia. Nie 

potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment z Biblii możecie przeczytać dziecku przed 

snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego posiłku czy w czasie domowych 

zajęć. Jeśli chcecie, aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, napiszcie smsa do 

nauczyciela lub e-maila na adres: szkolka@klodnicka.pl informując o Waszej aktywności w 

ramach danej lekcji. 

 

Temat: Co jest dobre, a co złe? – 10 przykazań. 

Fragment z Biblii:  2 Mój 20:1-17  

Pytania do rozmowy z dzieckiem 

1. Kto zawsze wie, co jest dobre, a co złe? (Bóg).  
2. Dlaczego możemy przyjąć Jego odpowiedzi? Podaj dwa powody. (Podczas lekcji 

podaliśmy trzy powody: On jest święty, On jest naszym Stworzycielem, On nas miłuje i 
wie, co dla nas jest najlepsze).  

3. Czasami nasi rodzice ustalają zasady, które mogą nam się nie podobać, ale są one 
pomyślane dla naszego dobra. Podaj jeden przykład. (Odpowiedzi mogą być różne. 
Przykłady podane w lekcji to: rodzice określają porę snu, albo nie pozwalają na 
zjedzenie całej czekolady).  

4. W której Księdze Biblii znajdujemy Dziesięć Przykazań? (W 2 Księdze Mojżeszowej, 
inaczej w Księdze Wyjścia, albo Exodus).  

4. W jakim miejscu Bóg nadał swoje prawa poprzez Mojżesza? (Na górze Synaj, na 
pustyni).  

5. Skąd i dokąd wędrowali Hebrajczycy? (Z Egiptu do ziemi, która Bóg im obiecał, do 
Ziemi Obiecanej). 

Główna prawda: 

Pewnego razu, setki lat po tym jak żył Mojżesz, zapytano Pana Jezusa: „Nauczycielu, które 
przykazanie jest największe?" (Mat.22:36) A Pan Jezus odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej" (Mat. 22:37).  

Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi to Bóg chce, abyś Go miłował z całego 
serca. Czy mówisz Mu o tym, że Go kochasz? Czy okazujesz Mu miłość robiąc to, co się Jemu 
podoba, w domu, w szkole? 
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Odniesienie tej prawdy do życiowych sytuacji/ zastosowanie jej na co dzień  

Przegląd Dziesięciu Przykazań. Zastanówcie się wspólnie jak rozumiecie każde z przykazań:  

1. „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie"(2Mojż.20:3). 
2. „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi, na 
dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią" (2 Mojż. 20:4).  

Te dwa przykazania uczą nas, że jest tylko jeden Bóg i mamy Go miłować z całego serca i tylko 
Jego uwielbiać. Czy możesz naprawdę powiedzieć, „Zawsze miłowałem Boga z całego serca i 
uwielbiam tylko Jego?" Niech dzieci powtarzają każde przykazanie, które będziecie krótko 
omawiać.  

3." Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który 
nadużywa imienia jego" (2 Mojż. 20:7). 
Trzecie prawo mówi nam, że nie powinniśmy używać Imienia Boga lub Jezusa Chrystusa w 
niewłaściwy sposób. Czy zdarza ci się czasami łamać to przykazanie?  

4. „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić" (2 Mojż. 20:8). 
Czwarte prawo mówi nam, że mamy spędzać niedzielę we właściwy sposób - 
chodzić do kościoła, wypoczywać i czynić dobrze innym. Czy spędzasz niedziele we właściwy 
sposób?  

5 . „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, 
da tobie" (2 Mojż. 20:12). 
Piąte prawo mówi nam, że mamy czcić i słuchać rodziców. Czy zawsze tak postępujesz?  

6. „Nie zabijaj „ (2 Mojż. 20:13). 
Szóste prawo mówi nam, że nie wolno zabijać. Pan Jezus wyjaśnił, że to oznacza. iż nie 
powinniśmy nienawidzić innej osoby. Czy przestrzegasz tego prawa w swoich myślach i w 
swoim sercu?  

7. „Nie cudzołóż" (2 Mojż. 20:14). 
Siódme prawo mówi, że nie wolno popełniać cudzołóstwa.  

Pan Jezus wyjaśnił, że nie powinniśmy pozwalać sobie na „brudne" myśli i pielęgnować je w 
swoich umysłach. Jak to jest u ciebie?  

8. „Nie kradnij" (2 Mojż. 20:15).  

Ósme prawo mówi, że nie wolno kraść. Czy zdarzyło ci się coś ukraść ?  

9. „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" (2 Mojż. 20:16).  

Dziewiąte prawo mówi nam, że nie wolno nam opowiadać kłamstw o innych. Czy zdarzyło ci 
się, że obarczyłeś winą kogoś za coś, co sam zrobiłeś?  



10. „Nie pożądaj" (2 Mojż. 20:17). 
Dziesiąte prawo mówi nam, abyśmy nie pożądali. Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak 
bardzo, że pomyślałeś: „Nie wiem jak będę mógł dalej żyć, jeśli tego nie dostanę"?  

Złoty werset „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, z całej duszy swojej i 

z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego” Ew. Mat 22: 37-39 

Material pomocniczy: 

Fućkowy zakątek Biblijny odc.12 

 

Praca plastyczna: 

Uzupełnij proszę tablice o wycięte i wklejone w odpowiednie miejsce przykazania. 

 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych 

przede Mną. 

 

2. Nie czyń sobie podobizny 

rzeźbionej czegokolwiek, co jest na 

niebie, w górze, i na ziemi, na dole, 

i tego co jest w wodzie, pod ziemią. 

 

3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga 

twego, gdyż Pan nie zostawi bez 

kary tego, który nadużywa imienia 

jego. 

 

4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go 

święcić. 

 

5. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby 

długo trwały twoje dni na ziemi, 

którą Pan Bóg twój, da tobie. 

 

6. Nie zabijaj. 

 

7. Nie cudzołóż 

 

8. Nie kradnij 

 

9. Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu. 

 

10. Nie pożadaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWgMP8B2N_A


 

 

 

 


