
Scenariusz katechezy dla klasy Pierwszej 

TEMAT : Gdy trzeba przeposić. 

 

CELE KATECHEZY: 

Uczeń: 

 wie, że słowo „przepraszam” to bardzo ważne słowo; 

  wie dlaczego powinniśmy przepraszać; 

 umie wymienić typowe sytuacje, w których trzeba przeprosić; 

 umie wyrażać gotowość do przepraszania we właściwych sytuacjach. 

METODY I TECHNIKI 

- burza mózgów   
- opowiadanie, 
- rozmowa kierowana, 
- pogadanka 
- praca z obrazem 
- wypełnianie kart pracy  
 
FORMY: 
- praca gupowa, 
- praca indywidualna, 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- puzzle dla każdej grupy, 
- karty pracy „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”  wyd. Święty Wojciech, 
- projektor ,  
- płyta z materiałami do tablicy intraktywnej dla kl. I „Jesteśmy w rodzinie Pana 
Jezusa” wyd. Święty Wojciech, 
- tablica interaktywna, 
 
 
 
 
 
 



PRZEBIEG KATECHEZY: 
 

1. Powitanie:  „Niech będzie pochwalony …” 
2. Modlitwa:  „Ojcze nasz” 
3. Nawiązanie i przypomnienie wiadomości z poprzedniej katechezy: 
- Kto z was przypomni czego uczyliśmy się  na ostatniej katechezie? 
- Kto poda mi przykład dobrego zachowania? 
- Od kogo pochodzi dobro? 
- Od kogo pochodzi zło? 

 
4. Zapoznanie z celem  dzisiejszej katechezy: 

-   Dzieci  odgadują o czym będziemy się uczyć układając w grupach  puzzle  i     

odczytując – składankę sylabową ze słowem 

            PRZE – PRA - SZAM   

-  Podsumowuję pracę dzieci i mówię :  

Świetnie ułożyliście obrazek i odczytaliście napisane tam słowo 

„przepraszam”, bo dziś na lekcji będziemy mówić o kulturalnym 

zachowaniu. Dowiemy się , że słowo przepraszam to bardzo ważne słowo. 

Powiemy sobie dlaczego powinniśmy go używać  i jakich  sytuacjach.  

5.Wprowadzenie 

 Dzieci słuchają opowiadania; 

 

 Następnie proszę by dokładnie  przyjrzały  się  wyświetlonej na tablicy 

interaktywnej  ilustracji ; 

 

 Prowadzę z uczniami  „burzę  mózgów” na pytanie: 

  Co doradzilibyście temu chłopcu?  

 Dzieci otwierają karty pracy i sprawdzą  i rzeczywiście chłopiec przyznał 

się do wszystkiego i przeprosił rodziców. 

 Kolorują rysunek (część rysunku) 

 Śpiew „ Gdy Pan Jezus był malutki…” (przerwa śródlekcyjna) 

 



6.Rozmowa  kierowana z uczniami :  

- Powiedzcie kiedy wy mówicie  „przepraszam”, w jakich sytuacjach? 

- Jak myślicie dlaczego ludzie starsi i młodsi używają słowa 

przepraszam? ( żeby żyć w zgodzie z innymi) 

- Dlaczego czasami trudno jest przeprosić  (ze strachu przed karą. 

       7. Dziś na lekcji Pan Jezus chce nas jeszcze czegoś nauczyć . Co powinienem  

zrobić  gdy ktoś mnie przeprasza . Czy powinienem mu wybaczyć czy może dalej 

się gniewać? 

 Słuchamy słów Pisma Św. Mt 18,22 i oglądamy ilustrację do  tego 

fragmentu na tablicy interaktywnej 

 Wyjaśniam znaczenie tych słów:  Nakaz Pana Jezusa , by przebaczyć 77 

razy , oznacza by przebaczyć  zawsze. 

8.Utrwalenie poznanych wiadomości: 

Pytam: - Na dzisiejszej katechezie mówiliśmy o bardzo ważnym słowie , o   

                 jakim?       

              - W jakich sytuacjach powinniśmy mówić „przepraszam”? 

              - Dlaczego czasami trudno jest przyznać się do błędu i przeposić? 

              - Co Pan Jezus nas uczy  o przebaczaniu ? (zawsze) 

9. Podsumowanie aktywności dzieci na lekcji 

10 . Zadanie pracy domowej  (dokończenie rysunku w kartach pracy) 

11. Modlitwa ,  Pożegnanie gości  

Przeprosimy Pana Boga za zło które uczyniliśmy innym ludziom, bo  musicie 
wiedzieć , że   krzywdząc  drugiego człowieka  martwimy  tym Pana Boga .  
Dzieci powtarzają za mną: „  Ach, żałuję za me złości.  Jedynie dla twej miłości. 
Bądź miłościw mnie grzesznemu , całym sercem skruszonemu”. 
 
                                                                                    Przygotowała: Dorota Narewska 
                                                                                                           Szkoła Podstawowa w Biskupcu 

 

 



   


