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Przepraszam
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● uświadomienie potrzeby nieustannego nawracania się;
 ● kształtowanie umiejętności przepraszania pana Boga. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● poprawnie wyjaśnia, kiedy należy przepraszać i jak trzeba to czynić; 
 ● swoimi słowami streszcza przypowieść o synu marnotrawnym;
 ● definiuje pojęcie nawrócenia jako powrotu człowieka do 

miłosiernego Boga Ojca;
 ● podaje z pamięci tekst piosenki Przepraszam Cię, Boże lub układa 

własną modlitwę, w której przeprasza pana Boga. 

Metody
zabawa z chustą, rozmowa kierowana, lektura Biblii, prezentacja 
ilustracji.

Środki dydaktyczne 
chusta. 

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

Zabawa z chustą Proszę, dziękuję, przepraszam. dzieci trzymając chu-
stę, maszerują. na hasło: „proszę” biegną na palcach; na hasło: „dzię-
kuję” unoszą i opuszczają ramiona; na hasło: „przepraszam” chowają 
się pod chustę. 
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II. Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – dzieci wspólnie zastanawiają się, kiedy 
mówimy słowo „przepraszam”, w jakich okolicznościach.

2. lektura Biblii – nauczyciel zapoznaje dzieci z przypowieścią 
o synu marnotrawnym. 

3. prezentacja ilustracji – nauczyciel utrwala z dziećmi wiadomości, 
posługując się ilustracjami przedstawiającymi przypowieść.

4. rozmowa kierowana – nauczyciel zwraca uwagę dzieci na mo-
ment powrotu syna. syn przeprasza ojca, ponieważ źle postąpił. 
każdy z nas popełnia zło, ale pan Jezus uczy, że jeśli tylko przepro-
simy Boga i ludzi, to otrzymamy przebaczenie. 

III. Zakończenie 

1. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia. 
2. nauka piosenki  Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku.

Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku.
Przepraszam dziś wszystkich was.
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/1676,przepraszam_cie_boze/ (dostęp: 20.07.2017).

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=xd6dayh6kcy (dostęp: 20.07.2017).

Inna propozycja pracy
nauczyciel podaje hasła, a dzieci naśladują określoną czynność, stu-
kając palcami lub piąstkami w plecy kolegi lub koleżanki. przykła-
dowe polecenia: „idzie pani na obcasach”; „pada malutki deszczyk”; 
„Biegnie stado słoni” itp. potem następuje zmiana.
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