
Dziesięć Przykazań
1/2Gra planszowa

10 zasad gry według Pana Boga
Pan Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. On też bardzo chce, żeby inni ludzie byli szczęśliwi.

Właśnie dlatego dał nam Dziesięć Przykazań. Mają nam pomóc w drodze – tak jak zasady gry.
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Dziesięć Przykazań
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START:  Odkryj dziesięć zasad, które Pan Bóg ma dla twojego życia.  
 Jesteś na najlepszej drodze!

1.  Jest wiele rzeczy, które lubisz robić. Zawsze jednak stawiasz 
Pana Boga na pierwszym miejscu w swoim sercu. Nikt nie jest 
ważniejszy od Niego. Super! Rzuć kostką ponownie.

4.  Znalazłeś portfel na szkolnym boisku. Oddajesz go w sekretariacie 
szkoły. Postąpiłeś bardzo dobrze! Tak trzymaj! Przesuń się  
o trzy pola do przodu.

9.  Zapomniałeś ponownie wyłączyć światło w swoim pokoju.  
To duża strata energii i pieniędzy! Za karę cofnij się o liczbę pól, 
jaką wyrzuci następny gracz.

15.  Twój starszy brat wyjaśnił ci, że naród izraelski nie wypowiadał 
imienia Bożego, bo było tak święte. Dobrze to zapamiętaj!  
Rzuć kostką dwa razy, dodaj punkty, podziel je przez dwa  
(zaokrąglij w górę do pełnej liczby) i o tyle pól idź naprzód.

17.  Przykazanie niedzielnego odpoczynku nie dotyczy niektórych  
zawodów, które są niezbędne dla wszystkich. Ale ty nie jesteś 
ratownikiem medycznym ani policjantem! Za to, że odłożyłeś 
zadanie domowe na niedzielę, cofnij się o cztery pola.

22.  Od kilku tygodni kładziesz się spać z telefonem. Do późna  
przeglądasz obrazki i nie masz czasu na modlitwę.  
Zaplanuj swój dzień lepiej! Stoisz dwie kolejki.

26.  Pan Bóg dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań dla ludu Izraela. 
Uważasz, że nie są to tylko zakazy służące temu, aby pozbawić 
ludzi zabawy, ale raczej jako dobry fundament wspólnego,  
pięknego życia. Rusz do przodu o taką samą liczbę oczek,  
z iloma przyszedłeś na to miejsce.

30.  Twoi rodzice bardzo dbają o twoich dziadków, a swoich rodziców. 
Chcesz tak samo zatroszczyć się o swoich rodziców na starość. 
Wybierz dowolnych dwóch graczy i przesuń ich pionki o dwa pola 
do przodu.

33.  Aby zdążyć na niedzielną Mszę Świętą, wstajesz sam.  
Rzuć kostką ponownie.

35.  Nie masz ochoty rozmawiać z babcią, dlatego nie odbierasz  
telefonu, gdy widzisz jej numer na wyświetlaczu.  
Cofnij się o cztery pola.

37.  Twój tato nie ma wystarczająco dużo czasu dla rodziny.  
Zamiast obwiniać go, dziękujesz mu, że zawsze się o ciebie  
troszczy. Zamień się polami z graczem, który jest najdalej  
z przodu.

40.  Pan Bóg powiedział Mojżeszowi swoje imię w płonącym krzaku: 
„Jestem tym, kim jestem”” (co oznacza: „Jestem z tobą!””).  
Z powodu tej radosnej wieści wszyscy gracze idą o trzy pola  
do przodu.

43.  Pogniewałeś się i uderzyłeś kolegę z klasy. Nie możesz tego robić! 
Wróć na pole START.

46.  Bronisz koleżankę w klasie, której inni ciągle dokuczają.  
Za twój odważny postępek, ponownie rzuć kostką.

49.  Katecheta wyjaśnił wam, że Pan Bóg stworzył nas jako wolnych 
ludzi. Wolność jednak potrzebuje zasad: stąd Dziesięć Przykazań. 
Dobrze to zrozumiałeś! Idź trzy pola do przodu.

51. Razem z kolegami rzucałeś z balkonu kamieniami w psa sąsiada. 
Biedny pies! Wybrany gracz może przesunąć cię tak daleko  
do tyłu, jak tylko chce.

54. Pokłóciłeś się z kolegą. Teraz nie chcesz mieć z nim więcej nic 
wspólnego. Opuszczasz kolejkę, aby pomyśleć o następującej 
prawdzie: Trzeba ćwiczyć cierpliwość.

57.  Pożyczyłeś długopis siostry. Zepsułeś go przypadkiem, ale nie 
chcesz się do tego przyznać. Rzuć ponownie kostką i cofnij się  
o tyle pól, ile wypadnie oczek.

60.  Nie odrobiłeś pracy domowej. Chciałeś wmówić swojemu  
nauczycielowi, że nic nie było zadane. Opuszczasz dwie kolejki,  
aby wykonać pracę domową.

63.  Grałeś w chowanego i z zazdrości podpowiadałeś, gdzie się  
schował twój kolega. Tak nie wolno! Przeproś i opuść kolejkę.

67.  Obgadujesz kierowcę autobusu szkolnego, bo spóźnia się  
prawie codziennie. Naucz się nie osądzać innych, ale postaraj się 
postawić w ich sytuacji. Zamień się swoją pozycją z graczem, 
który jest najdalej w tyle.

68.  Jesteś zazdrosny o swoją siostrę. Ty też chcesz nowy zegarek! 
Wybrany gracz może cofnąć cię tak daleko, jak tylko zechce.

71.  Podzieliłeś się czekoladą z rodzeństwem. Poczułeś, że czekolada 
smakowała ci wtedy lepiej! Przesuń wybranego gracza  
o trzy pola do przodu.

73.  Otrzymałeś od rodziców pieniążki na ofiarę podczas  
Mszy Świętej. Potajemnie zatrzymałeś je na swoje wydatki.  
Za karę wracasz na pole START.

74.  Otrzymałeś dobrą ocenę w szkole. W klasie głośno się chwalisz, 
że łatwy był ten test. Nie popisuj się tak! Za karę cofnij się  
o pięć pól.

77.  Namalowałeś obraz dla starej i chorej sąsiadki. Zrobiłeś jej miłą 
niespodziankę! Rzuć kostką ponownie.

79.  Zagraniczny kolega z klasy nie mówi jeszcze dobrze po polsku. 
Choć cię to denerwuje, to jednak zawsze cierpliwie go słuchasz. 
Brawo! Rzuć kostką trzy razy i idź do przodu o największą liczbę 
wyrzuconych oczek.

82.  Podczas wieczornej modlitwy modlisz się za ludzi, którzy mają 
kłopoty. Rzuć kostką ponownie i idź o tyle oczek do tyłu,  
a następnie rzuć drugi raz i idź o tyle oczek do przodu.

84.  Radzisz rodzicom, abyście pielgrzymowali do Częstochowy całą 
rodziną. Co za świetny pomysł! Skocz do przodu o dwa pola.

87.  W twoim rowerze pękła opona, ale nikt z przejeżdżających  
nie chce ci pomóc. Jeśli jesteś pierwszy, to poczekaj, aż kolejny 
gracz znajdzie się co najmniej cztery pola od ciebie.

META:  Jeśli jesteś TUTAJ pierwszy, wygrałeś! Gratulacje!  
 Kolejne wyzwania z pewnością wkrótce nadejdą!


