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Przepraszam Cię, Panie Jezu 
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● wprowadzanie w wydarzenia z życia pana Jezusa;
 ● przygotowanie do świętowania świąt paschalnych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko:

 ● opisuje sytuacje, w których należy kogoś przeprosić; 
 ● wyjaśnia, że każde złe zachowanie smuci pana Jezusa;
 ● wyjaśnia, czym jest Wielki post – podaje dzień jego rozpoczęcia 

i długość trwania;
 ● podaje swoje dobre postanowienie na Wielki post.

Metody 
ćwiczenie oddechowe, pogadanka, lektura Biblii, pokaz, śpiew, praca 
plastyczna.

Środki dydaktyczne 
piórka lub chusteczki, plansza przedstawiająca księdza sypiącego 
popiół na głowy ludzi, kartka z kalendarza Środa popielcowa,  
ew. kartki do pracy plastycznej.

Propozycja realizacji
I.  Wprowadzenie 

Ćwiczenie oddechowe Piórka. każde dziecko otrzymuje od nauczy-
ciela piórko lub chusteczkę. Zadaniem dzieci jest podrzucenie piórka 
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do góry, pomyślenie o jakimś dobrym uczynku i dmuchanie w piórko. 
kiedy piórko spadnie, zabawa zaczyna się od początku. podsumowu-
jąc zabawę, nauczyciel stwierdza, że z dobrym zachowaniem bywa 
tak, jak z utrzymaniem piórka w powietrzu – czasem udaje się nam 
dobrze zachowywać, a innym razem nam nie wychodzi. Ale nie moż-
na zniechęcać się, tylko próbować od nowa.

II.  Rozwinięcie

1. pogadanka – nauczyciel pyta: „dlaczego czasem ludzie są smut-
ni?”; „co robimy, gdy ktoś jest smutny?”; „co zrobić, jeśli ktoś smu-
ci się przez nas?”. dzieci słowami i gestami wyrażają, jak można 
kogoś przeprosić. Jeśli na poprzednich zajęciach wykonano plakat 
z ważnymi słowami, nauczyciel nawiązuje do plakatu. 

2. powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć na temat nawrócenia.
3. lektura Biblii – mt 4, 17.
4. pokaz – nauczyciel przedstawia ilustrację związaną ze Środą po-

pielcową lub kartkę z kalendarza z tym dniem. Wyjaśnia tę nazwę 
i krótko opowiada, co się dzieje tego dnia w kościele. podaje naj-
ważniejsze wiadomości na temat Wielkiego postu.

III. Zakończenie

1. nauka piosenki i śpiew.

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: 02.08.2017).

2. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.

Inna propozycja pracy
 Praca Uczę się naprawiać błędy. dzieci przygotowują kilka czystych 
kartek, nauczyciel pomaga je spiąć. dzieci wpisują na pierwszej stro-
nie swoje imię i ozdabiają tę stronę. nauczyciel prosi dzieci, aby przez 
cały tydzień w każdym dniu napisały lub narysowały, jak udało się im 
naprawić złe zachowanie lub zrobić coś dobrego.
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