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Rekolekcje wielkopostne 

„Odkrywamy swoje talenty” 

Miejsce:  

Data:  

Prowadzący:  

Cele: 
- odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności 
- kształtowanie samoświadomości 
- rozwijanie poczucia własnej wartości 
- kształtowanie umiejętności dzielenia się 
- budzenie postawy pracy nad sobą, kształtowania własnego charakteru 
 

Plan rekolekcji 

 Dzień 1 

8:00 – zbiórka w szkole, przejście do kaplicy 
9:00 – 9:45 wprowadzenie, nauka rekolekcyjna w kaplicy 
10:00 – 10:45 spowiedź uczniów szkoły podstawowej 
11:15 - 12:30 zajęcia wychowawcze w klasach 
 

Dzień 2 

8:00 – zbiórka w szkole, przejście do kaplicy 
9:00 – 10:30 nauka rekolekcyjna, Droga krzyżowa 
10:30 - spowiedź uczniów gimnazjum 
11:30 – zajęcia w klasach  
 

Dzień 3 

9:00 Eucharystia 
prezentacje klas w kaplicy 
wizyta w szpitalu dla przewlekle chorych 
11:30 spotkania wielkanocne w klasach 
12:30 - spotkanie świąteczne dla nauczycieli 
 

Podział na grupy 
Grupa plastyczna- dekoracje do szkoły, 
Grupa plastyczna- laurki do szpitala,  
Grupa plastyczna - krzyżyki z modeliny 
Grupa muzyczna- przygotowanie śpiewów na Eucharystię, 
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Grupa techniczna- kostki do gry 
Grupa gospodarstwa domowego- przygotowanie ciasteczek do szpitala 
Grupa szycia- serwetki na stół 
Grupa dekoratorska- kompozycje z kwiatów 
Grupa charytatywna- wizyta w szpitalu dla przewlekle chorych 
Grupa teatralna- scenka do szpitala 
 
Przydziału do grup dokonują wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów 
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Plan rekolekcji wielkopostnych  

„Tajemnice Światła” 

Miejsce:  

Data:  

prowadzący:  

cele ( w odniesieniu do poszczególnych tajemnic światła): 
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, odkrycie i doświadczenie, że nikt nie został stworzony po to, by 

żyć w samotności, w ciemności grzechu, bólu czy niewoli, uzależnieniu. Mamy żyć w miłości Bożej, 

przyjaźni, wolności, by w coraz większym stopniu stawać się chrześcijanami czyli uczniami Chrystusa. 

2. Objawienie siebie podczas wesela w Kanie Galilejskiej jest szczególnie nam bliskie, gdyż każdy 

człowiek szuka szczęścia, radości, miłości, każdy chce kochać i być kochany. Poznanie recepty na  radosne 

i szczęśliwe życie „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam (Jezus) powie”. 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Uświadomienie, że Jezus buduje swoje 

Królestwo poprzez przemianę serc i sumień poszczególnych ludzi. Tylko ten, kto myśli, mówi i czyni tak 

jak On może być uczestnikiem tego Królestwa.  

4. Przemienienie na górze Tabor jest momentem szczególnie bliskiego spotkania z Bogiem, Jego 

Światłem. Budzenie chęci spotkania z Bogiem- modlitwa, Eucharystia, każde spotkanie z drugim 

człowiekiem, każda praca może być dla nas doświadczeniem światła. 

5. Poprzez Ustanowienie Eucharystii Jezus staje się obecny dla ludzi wszystkich czasów i języków, nie 

pozostawiając nikogo w samotności. Jego Ciało i Krew są niezwykłym pokarmem, znakiem miłości Boga 

do Człowieka.  

Plan rekolekcji 
Dzień 1 
9:00 – 9:45 wprowadzenie, nauka rekolekcyjna  
w kaplicy 
10:00 – 10:45 Droga Krzyżowa w kościele,  
po niej spowiedź uczniów gimnazjum 
11:15 - 12:30 zajęcia wychowawcze w klasach 
 
Dzień 2 
9:00 – 10:30 nauka rekolekcyjna,  
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10:30 - spowiedź uczniów szkoły podstawowej 
11:15 – przedstawienie ”Świadkowie Jezusa” dla uczniów gimnazjum 
11:30 – zajęcia w klasach  
11:30 – prelekcja dla  wybranych uczniów gimnazjum (lekarz M. Steuer) 
 
Dzień 3 
9:00 Eucharystia 
prezentacje klas w kaplicy 
11:30- spotkania świąteczne w klasach 
12:30 - przedstawienie ”Świadkowie Jezusa” dla uczniów szkoły podstawowej 
12:30- spotkanie dla wybranych uczniów gimnazjum (psycholog szkolny) 
13:30 - spotkanie świąteczne dla nauczycieli 
 
 

Tajemnice światła Tekst  Klasa 

Tajemnica 1  
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie  

Mk 1, 6b-11 1,2 i 3 szkoła podstawowa 
2 gimnazjum t 

Tajemnica 2  
Objawienie siebie na weselu w Kanie  

J 2, 1-12 4 i 5 szkoła podstawowa 
2 Montessori gimnazjum t 

Tajemnica 3  
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia  

Mk 1, 14-20 6 szkoła podstawowa i 1 
gimnazjum 
1 gimnazjum t 

Tajemnica 4  
Przemienienie na górze Tabor  

Mk 9, 2-10 2 gimnazjum 
4 Montessori  

Tajemnica 5  
Ustanowienie Eucharystii  

J 13, 1-15 3 A i3 B gimnazjum 
1 i 3 Montessori 

Przykłady metod do wykorzystania przy opracowywaniu scenariuszy zajęć dotyczących poszczególnych 
tajemnic. Proszę wpisać klasę, która wybierze daną metodę, tak by każdy znalazł coś dla siebie.  
Podziału metod dokonałam według zmysłu, kanału odbioru informacji do którego się odwołują albo jak kto 
woli rodzaju inteligencji… niektóre są za trudne dla naszych uczniów, ale mam nadzieję, że każdy coś 
ciekawego tam znajdzie 
 
1) Metody dramatyzacyjne - zakładają czynną aktywność, głównie ruchową w przedstawianie 

różnych scen biblijnych 
a) Czytanie Pisma św. z podziałem na role 
b) Inscenizacja (wierność) 
c) Improwizacja 
d) Pantomima 
e) Drama (sytuacje, które nie są opisane w Piśmie św. a są prawdopodobne np. rozmowa Marii i Marty 

po wyjściu Pana Jezusa z ich domu) 
f) Przedstawienie sceniczne ( odgrywanie spotkania ludzi z Jezusem, ich reakcje na Niego) 
g) Wywiad z postacią biblijną  

i. Pytania stawiać może każdy uczestnik 
ii. Pytania stawia reporter 
iii. Wywiad ze świadkiem wydarzenia 

h) List  
i. Do określonej osoby w swoim imieniu lub imieniu innej osoby np. syn 

marnotrawny do ojca, brata, ja do ojca, syna, brata 
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ii. Danej osoby występującej w Biblii do nas np. Szymon Piotr opisuje 
swoje spotkanie z Panem 

iii. Osoby trzeciej - świadka, reportera do nas, np. świadek nawrócenia 
Zacheusza o tym, co widział 

Uwaga: 
List może kończyć się pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć, ustosunkować się do niego w kolejnym 
liście 
i) Artykuł prasowy  

i. Tytuł 
ii. LID (wstęp) 
iii. Cały artykuł 
iv. Reportaż (fotograficzny, prasowy) 

j) SMS 
k) Słuchowisko radiowe 

i. Wywiad z postacią, świadkiem wydarzenia 
ii. Reportaż radiowy 
iii. Esej 
iv. Audycja muzyczna 

 
2)  Plastyczne – odwołują się do działania oraz wrażliwości sensorycznej- głównie na zmysł wzroku  

a) Rysunek do tekstu 
b) Plakat, plansza do tekstu 
c) Zakładka – do tekstu, słowa „klucza” dobieramy obrazy, wykonujemy ozdobną zakładkę 
d) Fantazyjne obrazy – do słowa „klucza” np. „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” tworzymy plakat, 

można stosować różne ograniczenia np. w formie, kolorze… 
e) Komiks – przedstawienie wydarzeń biblijnych w formie komiksu 
f) Wybór, każdy ma przynieść obraz, zdjęcie, które dotyczy określonego tematu np. Kim jestem, Kim 

jest Bóg, wyjaśnienie motywów wyboru, wybór tego, który najlepiej odpowiada przesłaniu Pisma 
św. 

g) Obrazowe tło – obraz ze sceną biblijną przyklejony na dużo większe tło - domalowywanie tła, 
poszerzanie o dodatkowe tematy, szczegóły, uwspółcześnienie np. syn marnotrawny dziś w XXI w. 
wracający do ojca 

h) Domalowywanie obrazu - obraz np. Ostatnia wieczerza zawiera luki, które trzeba zapełnić na 
podstawie Pisma św., konfrontacja z oryginałem. 

 
3)  Muzyczne opierają się na działaniu, odwołują się do zmysłu słuchu 

a) Indeks – tematyczne dobieranie piosenek spośród znanych piosenek religijnych np. stworzenie, 
przyjaźń 

b) Biblia a muzyka (polska, rozrywkowa, poważna) wyszukiwanie wątków, tematów religijnych, 
analogii w danym gatunku 
c) Muzykowanie – wymyślanie muzyki do danego tekstu 
d) Wymyślanie tekstu i melodii – do danego podkładu muzycznego układanie tekstu i melodii na 
zadany temat np. potop, wieża Babel 
e) Krytyk muzyczny – do danego fragmentu biblijnego uczestnicy dobierają teksty znanych piosenek 
np. Pnp a piosenki o miłości 
f) Ścieżka dźwiękowa – udźwiękowienie tekstu np. do opisu stworzenia z Rdz. uczestnicy dobierają 
instrumentarium i ilustrują odpowiednimi dźwiękami akcję; inna wersja- do danego wydarzenia tworzą 
podkład muzyczny ze znanych utworów 

 
4) Metody egzegetyczne (interpretacyjne) – pomagają odkryć i zrozumieć Pismo św., jego 

kerygmat – odwołują się głównie do intelektu 
a) Opowiadanie biblijne – czas teraźniejszy, relacja świadka 
b) Parafraza - przekazanie tekstu swoimi słowami; wystrzegać się interpretacji 
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c) Metoda krótkich formuł wiary – jeden temat, każdy dostaje inny fragment, na podstawie którego 
mówi o tym, kim jest Bóg i jaki jest. Później wszyscy uczestnicy szeregują wypowiedzi od 
najważniejszych do najmniej ważnych, na podstawie wszystkich tekstów można ułożyć wyznanie wiary 
d) Tematyczne czytanie Biblii - uczestnicy czytają tekst, wyszukują zdania dotyczące danego tematu. 
Na podstawie tych tekstów mają ułożyć krótką notatkę. 
e) Studium tematyczne– wyszukiwanie w tekście ( cała Biblia lub jedna księga) interesujących 
informacji np. jakie zwierzęta występują w Biblii, co Pismo św. mówi o posłuszeństwie rodzicom, 
kobiety występujące w Piśmie św., jak Pan Jezus wypowiada się na temat celibatu, imiona Boga w 
Starym Testamencie… 
f) Analogie biblijne – wyszukiwanie tekstów podobnych do danego 
g) Studium biograficzne – wyszukiwanie i szeregowanie fragmentów dotyczących danej postaci np.  
sylwetka proroka Jeremiasza, św. Piotra wg przykładowych punktów 

i. Biografia (kim był, miejsce, wydarzenia, osoby, działanie) 
ii. Charakterystyka 
iii. Więź z Bogiem 
iv. Jakie wnioski mogę wyciągnąć dla siebie? 

h) Metody Dowella 
i. Tabela księgi 
ii. Tabela obserwacji 
iii. Tabela krzyżujących się wersetów 
iv. analiza strukturalna 
v. zastosowanie 

i) metoda cytatów – wyszukiwanie w NT cytatów ze ST , wyjaśnianie co nowego wnosi NT w 
rozumienie ST i na odwrót 
j) synapsa- zestawienie tych samych fragmentów lub wydarzeń np. opisy zawarcia przymierza na 
Synaju, męka Pana Jezusa wg Ewangelii synoptycznych,  
k) biblijnych porównań -  porównywanie dwóch osób lub wydarzeń, które coś łączy np. Saul i Dawid, 
Judasz i Piotr, mowy św. Piotra 
l) uczenie się Pisma św. na pamięć 
m) przepisywanie tekstów krótkich - każde zdanie w osobnej linijce lub każdy wyraz w osobnej linijce 
lub wg  innego przyjętego kryterium np. każdy czasownik osobno 
n) zestawienie różnych tłumaczeń danego tekstu 
o) metoda analizy tekstów narracyjnych 

i. uczestnicy opowiadania i zachodzące miedzy nimi relacje 
ii. czas, kontekst 
iii. przestrzeń, miejsca, odległości, czasowniki ruchu 
iv. oczekiwania, motywy, jakimi kierują się osoby występujące w 
opowiadaniu 
v. wzorce zachowań, hierarchia wartości 

p) metoda analizy przypowieści 
i.metoda G. Budlera 

a. zbadanie egzystencjalnej sytuacji, w jakiej powstała 
przypowieść 
b. zbadanie struktury tekstu 
c. odczytanie głównej myśli 
d. twórcze ukształtowanie przypowieści (komiks, piosenka, 
rebus…) 

ii.Metoda K. H. Sorgera 
a. Egzegeza 
b. Analiza dydaktyczna 
c. Wskazówki metodyczne 

iii.Metoda Knocha jest metoda dyskusyjną, w której punktem wyjścia jest 
tekst, gatunek i forma, ramy oraz tło historyczne. Potem wybiera się 
jeden aspekt, który przedstawia się na tle innych tekstów, wskazuje na 
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jego teologiczne rozumienie. Spotkanie kończy refleksja, 
medytatywne czytanie przypowieści. 

q) Metoda analizy tekstów i mów (dotyczy wypowiedzi prorockich, listów, przysłów) 
i.Kim jest autor, co mówi sam o sobie? 

ii.Kim są adresaci? 
iii.Jakie zachodzą między nimi relacje? 
iv.Jakie są motywy wypowiedzi, kontekst? 
v.Jakim gatunkiem literackim posługuje się autor, jakie stosuje środki 

wyrazu, w jaki sposób argumentuje? 
vi.Co można powiedzieć o innych osobach występujących w tekście, w 

jakim są stosunku do autora i adresatów, dlaczego są wspomniani? 
vii.Jakie pojęcia teologiczne występują w danym tekście? 

r) Teksty, zagadki i gry biblijne. 
 

5) Metody egzystencjalne- pomagają odczytywać Słowo Boże w kontekście własnego życia, 
mają wpływać na kształtowanie życia zgodnie z wymogami Ewangelii 

a) Metoda Västers  
a. ? niezrozumiałe 
b. ! oczywiste 
c. →wezwanie skierowane do siebie 

i. Prowadzący pyta jakąś osobę o zdanie, przy którym postawiła „?”. Jeśli 
ktoś ma przy tym zdaniu „!”odpowiada, wyjaśnia wątpliwości, mówi, jak 
rozumie ten tekst.  

ii. Wezwanie skierowane do siebie uczestnicy mogą przyjąć jako 
postanowienie. 

b) Metoda wspólnot neokatechumenalnych 
c) Dzielenie się Ewangelią 
d) Ewangeliczna rewizja życia 
e) Krąg biblijny 
f) Słuchanie Boga   
g) Słowo życia 
h) Medytacja biblijna 
i) Modlitwa psalmami 
j) Dziennik biblijny 
k) Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi – osoby, miejsca, wydarzenia uważa ona za obrazy 
duszy drodze do Boga. Wszystkie sytuacje opisują wg niej wewnętrzną drogę rozwoju duszy. Pismo św. Ma 
na nowo tłumaczyć nasze własne życie i wprowadzać nas w tajemnicę człowieka zbawionego przez Boga. 
Zbawienia możemy zaś doświadczyć poprzez spotkanie z Jezusem Chrystusem w Słowie Bożym. 

a. Opowieści o uzdrowieniach 
i. Jaka choroba jest tu opisywana i w jaki sposób? Jaka duchowa 

postawa uzewnętrznia się w tej chorobie? Jakie mogły być jej 
przyczyny psychiczne? Spróbuj skojarzyć chorobę z jej objawami. 
Jakie obrazy i skojarzenia przychodzą ci na myśl? 

ii. Jak dalece ty sam odnajdujesz się w chorym? Czy znasz ludzi, do 
których pasuje opis tej choroby? Jakie psychiczne doświadczenia, 
postawy szczególnie cię poruszają? 

iii. W jaki sposób dokonuje się w danej opowieści uzdrowienie? Jak 
zachowuje się chory, a jak Jezus? Jak można te zewnętrzne 
zachowania zrozumieć w kategoriach duchowych? 

iv. Jak mogłoby przebiegać twoje uzdrowienie? Czy wierzysz, że Jezus 
może uzdrowić również ciebie?  Jakie znaczenie mają uzdrowienia 
opisane w danym fragmencie dla twojego uzdrowienia? Gdzie zaczyna 
się uzdrowienie dla ciebie? 



 8 
 

v. Spróbuj utożsamić się z chorym lub chorą i nawiązać z nim dialog. 
Potem porozmawiaj o sobie i swojej chorobie Jezusem. 

b. Przypowieści i przykłady 
i. Jaki stan uczuciowy opisuje i zakłada ta przypowieść? Do jakich 

doświadczeń, pragnień, rozczarowań i potrzeb odwołuje się Jezus w 
tej przypowieści? 

ii. W jaki sposób Jezus wczuwa się w sytuację słuchacza i  jak przekazuje 
mu pewien nowy sposób widzenia? Jak Jezus opisuje uczucia 
słuchacza i jak udaje Mu się je zmienić? 

iii. Jaki sposób zmiany stosuje w tej przypowieści? 
1. doprowadza do absurdu postawę słuchacza 
2. za pomocą obrazów wziętych z życia człowieka lub z 

natury 
3. zmieniając uczucia słuchacza 

iv. Co jest Dobrą Nowiną tej przypowieści? Jaki obraz Boga i jaki obraz 
człowieka przedstawiono w tej przypowieści? Jakie obrazy Boga i 
człowieka zostały w niej doprowadzone do absurdu? 

c. Dosłowne wypowiedzi 
i. Na jakie problemy i potrzeby słuchaczy (moje) odpowiadają słowa 

Jezusa? 
ii. Do jakich obrazów odwołuje się Jezus w tych słowach? Co one 

oznaczają? 
iii. Jakie inne obrazy, słowa łączą się z danymi? 
iv. Co te słowa mówią o mnie? Jaką prawdę o człowieku, o mnie te słowa 

zawierają? Kim jestem? Jak w ich świetle mogę na nowo zrozumieć 
siebie? 

d. Opowieści o spotkaniach 
i. Na szczeblu przedmiotu osoby interpretujemy jako rozmaite typy 

ludzkie, w których możemy się odnaleźć 
ii. Na szczeblu podmiotu jako części składowe mojej duszy 

e. Historia Męki Pańskiej – rozumiana jest on jako obraz naszego życia, wg psychologii głębi w 
niej w archetypicznych obrazach przedstawione zostaje nasze życie w jego zagrożeniu, 
lękach, potrzebach, ale również w swej przemianie i zbawieniu. Również Mękę można 
interpretować na szczeblu podmiotu 

f. Opowieści o zmartwychwstaniu 
i. Za pomocą jakich obrazów opisywane jest zmartwychwstanie lub 

spotkanie ze Zmartwychwstałym? Jakie obrazy przedstawiają śmierć, 
jakie życie, a jakie wyzwolenie do życia? 

ii. Spróbuj te obrazy wzbogacić o własne skojarzenia i poszerzyć o 
własne wizje, odnaleźć siebie samego w tych  obrazach. Opisz w tych 
obrazach swoje życie, wyzwolenie do życia. 

iii. Gdzie i jak dokonuje się zmartwychwstanie w historii? Gdzie i jak 
dokonuje się ono dla ciebie? Gdzie i w jaki sposób możesz spotkać się 
ze Zmartwychwstałym? Jak na co dzień możesz doświadczyć Jego 
obecności, Jego zmartwychwstania? 
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Szkolne rekolekcje wielkopostne  

ze świętym Piotrem 

PODNIEŚ SIĘ Z UPADKU! 

MASZ SZANSĘ! 

Cele: 
1. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych wobec różnych 

sytuacji życiowych. 

2. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji w 

oparciu o Słowo Boże  

3. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie poprzez pracę nad swoimi wadami. 

Organizatorzy rekolekcji: 

Metody i formy pracy: 
Oglądowe: 
Pokaz, obserwacja, prezentacja filmów 
Werbalne: 
Pogadanka, rozmowa 
Praktycznego działania: 
Udział w liturgii, śpiew,  procesji, nabożeństwach, inscenizacja, gry i zabawy, ekspresja plastyczna 
 
Warsztaty muzyczne, plastyczne 

Goście: 
Dr  M Steuer, ks. wizytator Z. Brzezinka, s. A Bałchan, A Smoczewska – prokurator, S. Sacre Coeur 

Symbole rekolekcji:  

Krzyż , ilustracje św. Piotra 

Miejsce rekolekcji:  

Materiały informacyjne:  

plakaty, ogłoszenia, znaczki okolicznościowe, dekoracje 

Przebieg: 
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 Poniedziałek 
 

godzina zadanie odpowiedzialny miejsce uwagi 

8 : 45 Zbiórka, wejście za 
krzyżem 

   

9: 00 Nauka rekolekcyjna nt. 
św. Piotra 

   

9 : 30 Droga krzyżowa S P 
(stacje 1,3,5) 
Gimnazjum (stacje 
7,9,11,12) 

 
 
 

  

10:30 Adoracja, przemarsz do 
szkoły z krzyżem 

  Dotyczy uczniów 
gimnazjum 

10 : 45 Spowiedź dla dzieci SP    

Zajęcia wychowawcze pt. 
„Poznaję siebie. 
Uświadamiam sobie 
swoje wady” 

  Metody: słowne np. list, 
działania praktycznego np. 
plastyczne, gry i zabawy 
interakcyjne 

Do godz. 
13: 00 

Spotkania z 
zaproszonymi gośćmi: s. 
Anna, p. prokurator 

   

 

Wtorek 
 

Godz. zadanie odpowiedzialny miejsce uwagi 

8 : 45 Zbiórka, wejście za krzyżem    

9: 00 Nauka rekolekcyjna     

9 : 30 Adoracja, przemarsz do 
szkoły z krzyżem 

  Dotyczy uczniów  SP 

9 : 30 Przygotowanie Spowiedź dla 
uczniów gimnazjum 

  Gimnazjum łącznie z 
klasami terapeutycznymi 
i Montessori  

10 : 00 Przedstawienie pt. 
„Świadkowie Jezusa”  

   

10 : 45 Spotkania z zaproszonymi 
gośćmi:  
p. psycholog, lekarz 

  
 

 

Do godz. 
13: 00 

Zajęcia wychowawcze pt. 
„Chcę się zmienić. Podejmuję 
postanowienie poprawy” Czy 
jestem gotowy wytrwać w 
postanowieniach ? 

  Metody: słowne np. list, 
działania praktycznego 
np. plastyczne, gry i 
zabawy interakcyjne 
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Środa 
 

godzina zadanie odpowiedzialny miejsce uwagi 

9: 00 Zbiórka    

9 : 15 Przedstawienie pt. 
„Świadkowie Jezusa” 

  Dotyczy uczniów 
gimnazjum 

Prezentacja filmów o św. 
Piotrze  

   Do godz. 11: 
15 

Spotkania z gośćmi    

11 : 15 Przemarsz do Kaplicy do 
krzyżem 

   

11: 30 Eucharystia na zakończenie 
rekolekcji 

   

12 : 30 Rozdanie pamiątek 
rekolekcyjnych, podziękowania 
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Program rekolekcji 

Pan Jezus jest z nami w Eucharystii 
„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” 

Cele: 
W Roku Eucharystii chcemy przybliżyć uczniom ten najważniejszy sakrament, ku któremu 

zmierzają wszystkie inne sakramenty, dzieła apostolskie czy posługi kościelne. Bogactwo Eucharystii 
podkreśla wielość nazw, którymi jest ona określana np. Wieczerza Pańska, Ostatnia Wieczerza, Łamanie 
Chleba Pamiątka Męki i Zmartwychwstania, Najświętsza Ofiara, Święta i Boska Liturgia. Każda nazwa 
ukazuje pewien przejaw Eucharystii. Do różnych aspektów Mszy św., ich odpowiedników czy realizacji w 
codziennym życiu będą się odwoływać zajęcia wychowawcze w poszczególnych grupach.  

Miejsce:  

Data:  

prowadzący:  

Plan dnia 

Środa  

Godzina Miejsce Działanie Odpowiedzialni 

Świetlica jest czynna od 7:00 do ostatniego dziecka 
8:00 Szkoła Zbiórka nauczycieli  

8:15 
 Hol w budynku szkolnym 

Zbiórka dzieci dochodzących, 
pobranie zmiennego obuwia, 
przejście klasami do kaplicy, 
przebranie obuwia 

 

9: 00 Kaplica Rozpoczęcie rekolekcji, nauka 
rekolekcyjna  

Kaplica zostają 
uczniowie Szk. 
Podstawowej i kl. 
Montessori  wraz z 
nauczycielami 

Nabożeństwo pokutne i spowiedź  

9:45 

Szkoła – do auli udają się 
uczniowie gimnazjum 
wraz z nauczycielami 

Adoracja krzyża  

11: 00 Szkoła  Zajęcia w grupach zgodnie z 
harmonogramem  

12 : 30  Zakończenie rekolekcji   
 

Czwartek  

Godzina Miejsce Działanie Odpowiedzialni 
Świetlica jest czynna od 7:00 do ostatniego dziecka  
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8 00 Szkoła  Zbiórka nauczycieli  

8:15 Hol w szkole 
Zbiórka dzieci dochodzących, pobranie 
zmiennego obuwia, przejście klasami do 
kaplicy, przebranie obuwia 

 

9: 00 Kaplica Nauka rekolekcyjna  
Kaplica uczniowie 
Gimnazjum Nabożeństwo pokutne i spowiedź  

9: 45 Aula uczniowie Szk. 
Podstawowej i kl. 
Montessori 

Adoracja krzyża  

11 : 00 Dom Kultury – wszyscy 
uczniowie 

Oglądanie przedstawienia pt. 
„Witrażowe opowieści” oraz „Dla 
Ciebie, Panie” 

. 

wyjazd z chórem  
12 : 30  Zakończenie rekolekcji   
 

Piątek  

Godzina Miejsce Działanie Odpowiedzialni 
Świetlica czynna od 7:00 do ostatniego dziecka  
8:00 Szkoła  Zbiórka nauczycieli  

8:15 Hol w szkole 
Zbiórka dzieci dochodzących, pobranie 
zmiennego obuwia, przejście klasami do 
kaplicy, przebranie obuwia 

 

9: 00 Kaplica Msza święta  
Świetlica na 3 piętrze  
Zajęcia w grupach-  
1. Kl. 1-3, 1 Et, 2-4 M 
2.   KL 4 , 5ab, 6ab, 6Et, 

Szkoła Podstawowa  

Rozwiązanie konkursów, oglądanie 
wystroju stołu wielkanocnego, spotkanie 
przy stole „Święcone”- konsumpcja, 
składanie życzeń  

 
10 : 30 

Aula – uczniowie 
Gimnazjum 

Przedstawienie  
„W Wieczerniku”  

Aula uczniowie Szk. 
Podstawowej i kl. 
Montessori 

Przedstawienie pt. 
 „W Wieczerniku”  

11: 15 

Świetlica na 3 piętrze- 
zajęcia w grupach: 
1. Kl. 1-3 Gimnazjum 
2. Kl. 2-3 Et, 3M 
3. Uczniowie występujący  

i 6M 
4. Pracownicy szkoły 

Rozwiązanie konkursów, oglądanie 
wystroju stołu wielkanocnego, spotkanie 
przy stole „Święcone”-  konsumpcja, 
składanie życzeń 

 

13 : 00  Zakończenie rekolekcji  
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Uwaga: Wychowawcy klas dopilnują zmiany obuwia przed kaplicą. Zmienne obuwie 
przez 3 dni dzieci zabierają ze sobą.  

 

Świetlica  

Dzień godzina Nauczyciel dyżurujący 

7:00 – 11:00  
11:00 – 15:00  Środa 
12:00 – 16:00  
7:00 – 11:00  
11:00 – 15:00  Czwartek 
12:00 – 16:00  
7:00 – 11:00  
11:00 – 15:00  Piątek 
12:00 – 16:00  

 

Propozycje zajęć  w grupach 

 
Aspekt 
religijny 

Zadanie  Propozycje  
Odpowied

zialni Uwagi  

Eucharystia jako 
Wieczerza Pańska- 
zapowiedź uczty 
niebieskiej 

Przedstawienie  
Przygotowanie 
przedstawienia pt. „W 
Wieczerniku” 

 Kandydatów 
wybierają 
odpowiedzialni 
nauczyciele i 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

Eucharystia jako 
Eucharystia- 
dziękczynienie, 
uwielbienie 

Przygotowanie 
pieśni i 
piosenek 

Próba chóru 

 Uczniów wybierają 
odpowiedzialni 
nauczyciele i 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

Tradycyjne 
wypieki na stół 

Przygotowanie 
mazurków i ciast 

 Kandydatów 
wybierają 
odpowiedzialni 
nauczyciele i 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

Przygotowanie 
palemek 

Konkurs, nauczyciele 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

 
Palmy oddajemy k 

Przygotowanie 
pisanek 

Konkurs, nauczyciele 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

 Gotowe pisanki 
dajemy  

Eucharystia jako 
Łamanie chleba - 
posiłek 
charakterystyczny dla 
Żydów, który został 
wykorzystany przez 
Jezusa, gdy 
błogosławił i dawał 
uczniom chleb 

Stół- ołtarz Przygotowanie stołu 
(dekoracja, nakrycie…) 

 Zadanie wykonują 
uczniowie danej 
klasy  
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Słowo życia 

Przygotowanie plakatu 
na temat „jak mogę 
danym słowem żyć na 
co dzień”, jak je 
realizować w różnych 
sytuacjach życiowych 

 

Plakaty wykonują 
uczniowie danej 
klasy 

Eucharystia jako 
Obecność Chrystusa 
mocą Jego Słowa i 
Ducha Świętego 

Najważniejsze 
słowa 

Konkurs pięknego 
czytania, konkurs 
plastyczny- zakładka 

 nauczyciele 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

Eucharystia jako 
Ofiara- czyni obecną 
ofiarę Pana Jezusa na 
Krzyżu, jest jej 
pamiątką, udziela jej 
owoców 

Dzielenie się 

Zbiórka przyborów, 
odzieży lub słodyczy 
Przygotowanie paczek 
dla biednych lub 
chorych, ofiarowanie 
ich 

 

nauczyciele  
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

Strój na 
Eucharystię 

Kultura stroju; 
przygotowanie albumu, 
pokazu mody itp. 

 nauczyciele 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji 

Eucharystia jako 
Uczta- umacnia 
jedność i miłość, 
pogłębia 
zjednoczenie z 
Panem Jezusem i 
wspólnotą 

Strój księdza na 
Eucharystię 

Oglądanie stroju 
księdza, projektowanie 
ornatu 

 Konkurs, 
nauczyciele 
dostarczają listę 
uczniów dyrekcji  

 

Regulaminy konkursów 
1. Konkurs na najładniejszą pisankę 

1. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej 
2. kandydatów do konkursu zgłaszają wychowawcy do poniedziałku 14 marca 
3. w konkursie biorą udział uczniowie klas 2,3,4 i 6 Montessori i 1 ET, którzy nie biorą udziału w 

innych konkursach oraz inni zgłoszeni przez nauczycieli 
4. pisanki przygotowują uczniowie podczas zajęć wychowawczych w czasie rekolekcji 
5. przygotowane pisanki są ocenianie przez jury wybrane spośród nauczycieli, którzy nie mają 

wychowawstwa 
6. nagrodzone prace będą dekoracją stołu wielkanocnego, dlatego powinny zostać dostarczone 

osobie, która dekoruje stół wielkanocny 
2.  Konkurs - najpiękniejsza palma 

1. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas ET gimnazjum oraz inni zgłoszenie przez 
nauczycieli 

2. kandydatów do konkursu zgłaszają wychowawcy do poniedziałku 14 marca 
3. palmy przygotowują uczniowie podczas zajęć wychowawczych w czasie rekolekcji 
4. przygotowane palmy są ocenianie przez jury wybrane spośród nauczycieli, którzy nie mają 

wychowawstwa 
5. nagrodzona praca będzie dekoracją stołu wielkanocnego, dlatego powinna zostać dostarczona 

osobie, która dekoruje stół wielkanocny 
3. Konkurs na najładniejszy strój 

1. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej 
2. kandydatów do konkursu zgłaszają wychowawcy do poniedziałku 14 marca 
3. w konkursie biorą też udział uczniowie klas, którzy nie biorą udziału w innych konkursach 
4. formę konkursu ustalają odpowiedzialni nauczyciele 
5. rozwiązanie konkursu nastąpi ostatniego dnia rekolekcji 

4. Konkurs na projekt ornatu  
1. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej 
2. kandydatów do konkursu zgłaszają wychowawcy do poniedziałku 14 marca 
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3. w konkursie biorą też udział, uczniowie klas, którzy nie biorą udziału w innych konkursach 
4. projekty przygotowują uczniowie podczas zajęć wychowawczych w czasie rekolekcji 
5. przygotowane projekty  są ocenianie przez jury wybrane spośród nauczycieli, którzy nie mają 

wychowawstwa 
6. z przygotowanych projektów prowadzący przygotowują wystawkę prac 

5. Konkurs „najważniejsze słowa” 
1. w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 
2. kandydatów do konkursu zgłaszają wychowawcy do poniedziałku 14 marca 
3. Konkurs Pięknego czytania przeznaczony jest dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum i polega na pięknym, głośnym czytaniu ze zrozumieniem tekstu przygotowanego 
przez nauczyciela z Biblii dla młodzieży 

4. Konkurs plastyczny na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki zawierającą „Słowo 
Życia”, czyli fragment z Pisma św. jest przeznaczony zarówno dla uczniów szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum 

5. Nagrody w konkursie pięknego czytania przyznane będą w dwu kategoriach: 
- klasy 5 i 6 
- klasy gimnazjalne 

6. Nagrody w konkursie plastycznym będą przyznane w trzech kategoriach wiekowych: 
- uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej i klas Montessori  
- uczniowie klas 5 i 6 
- uczniowie klas gimnazjalnych 

7. nagrodzone prace będą prezentami dla rodziców, przyjaciół,  gości i sponsorów
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Program szkolnych rekolekcji wielkopostnych  
POTRZEBA WYBACZENIA 

Miejsce:  

Data: 

Prowadzący:  

Cele: 
-uświadomienie sobie sytuacji konfliktowych, niezgody, krzywdy- sytuacji 
wymagających przebaczenia 
- budzenie postawy gotowości do przebaczenia 
-kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz 
umiejętności zgodnego współżycia w klasie 

Plan dnia 

Środa 
8:00 – zbiórka w szkole, przejście do kaplicy 
9:00 – 9:45 wprowadzenie, nauka rekolekcyjna w kaplicy 
10:00 – 11:00- Bogaty w miłosierdzie- prezentacja przesłania Jana Pawła II z 
ostatniej pielgrzymki 
11:15 - 12:30 zajęcia wychowawcze w klasach związane z problematyką 
zdolności do wybaczenia w aspekcie harmonijnego współżycia z innymi 
 

Czwartek 

8:00 – zbiórka w szkole, przejście do kaplicy 
9:00 –9:30 - nauka rekolekcyjna 
9:30- 10:30 - spowiedź uczniów dochodzących 
10:30 – zajęcia w klasach  
 

Piątek 

9:00- Eucharystia 
10:30 – konkurs na temat Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum,  
plener malarski na temat Jana Pawła  II dla uczniów szkoły podstawowej i klas 
edukacyjno- terapeutycznych „Pocztówka dla Jana Pawła II” 
12:30 – wystawa wytworów plastycznych (plakaty)- szkoła podstawowa; 
przeprowadzenie ankiety pt. „Wybaczenie- potrzebuję i przyjmuję” wśród 
uczniów gimnazjum  
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Scenariusze lekcji wychowawczych  
„Wyprawa pojednania” 

W klasach 1-3 oraz oddziałach edukacyjno- terapeutycznych odbyły się zajęcia 
plastyczne. Poniższe scenariusze przeznaczone są dal nauczycieli klas 4-6 i 
gimnazjum.  
 

1. Ręce 1 
 

 
ý CELE: 
û Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie różnych uczuć i stanów emocjonalnych u siebie i innych 

ludzi 
û uświadomienie wpływu swojego zachowania na innych 
û uświadomienie sobie istnienia w klasie, szkole sytuacji konfliktowych, sytuacji braku przebaczenia 
û kształtowanie umiejętności wyrażania postawy przebaczenia poprzez odpowiednie działania 
û refleksja nad gestami pojednania 
û kształtowanie umiejętności wyrażania emocji 
û kształtowanie zachowań nieagresywnych- spokojnych , łagodnych, przyjaznych 
û budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości 
 
" POMOCE: dość duże kartki zwykłego, szarego papieru i kolorowego papieru, 

nożyczki, długopisy 
 

ý PRZEBIEG 

Ø Uczestnicy odrysowują na kartce 4 razy kształt swojej dłoni, w czterech 
kierunkach świata. 

Ø  Od nich prowadzą "drogę przebaczenia", na końcu której wypisują imię osoby, 
z którą powinni się pojednać, na dłoni zaś - sposób, w jaki okażą jej swoją 
gotowość do pojednania (gest, słowo itd.). 

Ø W przeciwnym kierunku prowadzą „drogę dobroci”, na której końcu wpisują 
imię osoby, do której chcieliby pójść. 

Ø Od następnych dłoni prowadzą „drogę pokoju” i „drogę radości” wypisując na 
końcu imiona osób, do których chcieliby pójść. 

Ø Wszyscy po raz drugi odrysowują swoją dłoń - tym razem na kolorowym 
papierze - wycinają jej kształt i tak powstały "model" zanoszą osobie, z którą 
chcą się pojednać. 

Ø Wszystkie dłonie przebaczenia można po zakończeniu ćwiczenia wywiesić w 
jakimś widocznym miejscu, by przypominały o postawie wzajemnej 

                                                
1 Pomysł zaczerpnęłam z zeszytów z serii „Dzieci Oczekują”;F. Doll, P.Haag, A.Hari, Ch. Singer, A-M. Stoll: 
Dzieci oczekują Bożego Narodzenia 1992, Verbum  Warszawa 1992 

û Wszystkie ćwiczenia dotyczące pojednania i przebaczenia muszą 
się rozgrywać w szczególnej atmosferze miłości i wzajemnego 
szacunku. Prowadzący musi tu wykazać maksimum delikatności nie 
próbując na nikogo wywierać presji, wymuszać zaangażowania, 
odkrywania się. Także w wyciąganiu wniosków należy zachować jak 
najdalej idącą ostrożność, by nie wmawiać komuś nieistniejących 
problemów: każde działanie (zwłaszcza interwencja w czasie 
trwania ćwiczenia czy indywidualna rozmowa) musi być uprzednio 
poddane gruntownemu rozeznaniu! 
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życzliwości i przebaczenia. 
 
  WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO 
× Ćwiczenie jest okazją do ujawnienia i rozwiązania sytuacji konfliktowych w klasie, sytuacji braku przebaczenia . 
× Zwróć szczególną uwagę na "gesty pojednania": czy rzeczywiście wyrażają to, co wyrażać powinny, czy nie są 

próbą ucieczki, kamuflażu W razie konieczności zwróć na to uwagę uczestników. 
× Przeprowadzenie tego ćwiczenia wymaga wielkiej delikatności, by nikt nie poczuł się zmuszony do odkrywania 

swojego sumienia. 

2. Postępujcie w miłości wzajemnej  
 
ý CELE: 
û uświadomienie sobie istnienia w klasie sytuacji konfliktowych, sytuacji braku przebaczenia 
û uświadomienie, że pojednanie wymaga trudu, wysiłku, czasu 
û budowanie w klasie klimatu łagodności, współpracy,  pomocy 
û kształtowanie umiejętności wyrażania emocji 
û wyrabianie postawy gotowości do pojednania, przebaczenia 
û kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i postaw 
 
" POMOCE: duże arkusze papieru, mazaki (kredki), egzemplarze Pisma 

Świętego lub przepisany tekst przypowieści o Miłosiernym Ojcu (może 
być uproszczona wersja) 

 

ý PRZEBIEG 

Ø Uczniowie odrysowują własne stopy, wycinają je.  
Ø  Na podstawie przypowieści o Miłosiernym Ojcu (Łk 15,11-32) i własnych 

doświadczeń wpisują w każdy obrys stopy nazwę jednego kroku, który ich 
zdaniem prowadzi człowieka do przebaczenia, pojednania. 

Ø Prezentacja wszystkich "dróg przebaczenia" z krótkim komentarzem. 
Ø Na zakończenie wszyscy wspólnie tworzą plakat pod tytułem "Postępujcie w 

miłości wzajemnej" korzystając ze swych stóp. 
Ø Na końcu  uczniowie mogą wpisać imiona osób, z którymi najczęściej wpadają w 

konflikty, wobec których zachowują się agresywnie, niekulturalnie. 
Ø Jeśli jest to możliwe idą pojednać się z danymi osobami. 
 

  WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO 
 
× Ćwiczenie pozwala uchwycić jaką wizję Boga i Bożego przebaczenia uczestnicy noszą w sercu. Jest też okazją 

do ewentualnej korekty fałszywych obrazów Bożego przebaczenia (zwróć uwagę na problem sakramentu pokuty). 
×  Ćwiczenie jest szansą na uchwycenie, kto spośród uczestników ma problemy z dawaniem i przyjmowaniem 

przebaczenia. 
 

3. Puszka konfliktów2  
 
ý CELE: 
û Ujawnienie sytuacji niezgody w klasie 
û kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sytuacji braku przebaczenia w 

klasie, szkole 
û uświadomienie wpływu swojego zachowania na innych 
û budzenie postawy gotowości do przebaczenia 
û kształtowanie umiejętności harmonijnego współżycia w klasie 
û kształtowanie umiejętności wyrażania emocji 
 
                                                
2 Pomysł zaczerpnęłam z zeszytów z serii „Owoce Ducha Świętego”; P. Dwyer, C. Mac Kenthun: Pokój, 
OIKOS, Kraków 1995 
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" POMOCE: puszka lub pudełko, kartki, długopisy 
 

ý PRZEBIEG 

Ø Uczniowie przypominają sobie i w kilku zdaniach opisują jakąś sytuację 
konfliktową, która miała miejsce w klasie, szkole a dotychczas nie została 
rozwiązana. 

Ø Prowadzący może sam podpowiedzieć o jakie sytuacje chodzi (złośliwe zaczepki, 
bójki, agresja, obmawianie...) 

Ø Kartki zostają wrzucone do "puszki konfliktów". 
Ø Każdy losuje jedną kartkę z puszki (nie swoją) i stara się znaleźć sposób 

rozwiązania problemu. Można go opisać lub zilustrować rysunkiem w 
zależności od możliwości klasy. 

Ø Na zakończenie każdy przedstawia konflikt i możliwy sposób jego rozwiązania. 
Sposoby te można poddać ocenie. 

Ø Klasa stara się zrealizować w praktyce te rozwiązania, które uzna za najlepsze, 
właściwe. 

 

  WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO 
 
× Ćwiczenie jest szansą na ujawnienie i rozwiązanie konfliktów pomiędzy członkami klasy. 
× Zwróć szczególną uwagę na te osoby, które są najczęstszymi przyczynami konfliktów, zastanów się nad 

motywacjami ich zachowań. 
× Przeprowadzenie tego ćwiczenia wymaga wielkiej delikatności, by nikt nie poczuł się atakowany, oskarżany lub 

zmuszany do odkrywania swojego sumienia. 

4. Sylwetki  
 
ý CELE: 
û Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie różnych uczuć i stanów emocjonalnych u siebie i innych 

ludzi 
û uświadomienie wpływu swojego zachowania na innych 
û kształtowanie umiejętności wyrażania postawy przebaczenia poprzez odpowiednie działania 
û kształtowanie postawy gotowości doprzebaczenia 
û zapobieganie agresji rówieśniczej 
û kształtowanie umiejętności harmonijnego współżycia w klasie 
 
" POMOCE: duży arkusz papieru, kredki (mazaki), ewentualnie sylwetki 

chłopca i dziewczynki do odrysowania 
"  

ý PRZEBIEG 

Ø Na dużym (wspólnym) arkuszu papieru uczniowie rysują własną sylwetkę lub 
obrysowują według szablonu i popisują ją swym  imieniem 

Ø Każdy łączy swoją sylwetkę z wszystkimi innymi za pomocą kolorowych 
strzałek; poszczególne kolory oznaczają: 
fioletowy: "przepraszam" 
żółty: "chcę z Tobą porozmawiać" 
zielony: "lubię Cię" 
czerwony: "dzieje się coś niedobrego" 
[Prowadzący może wcześniej przygotować arkusz z listą kolorów i informacji, znacznie 
ją rozbudowując]. 

Ø Na zakończenie każdy stara się porozmawiać z wybraną osobą, korzystając z 
informacji, jakie uzyskał w czasie ćwiczenia. 

 

  WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO 
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× Ćwiczenie może pomóc w zintegrowaniu grupy, ujawnieniu i eliminacji ewentualnych nieporozumień, konfliktów. 

Pozwala też dostrzec szczególnie lubianych i nie lubianych członków grupy. 
× Zwróć szczególną uwagę na te osoby, które są najczęstszymi przyczynami konfliktów, zastanów się nad 

motywacjami ich zachowań. 
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 Słońce wybaczenia 

zajęcia plastyczno- wychowawcze 3 
 
ý CELE: 
û Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie różnych uczuć i stanów emocjonalnych u siebie 

i innych ludzi 
û refleksja nad gestamipojednania 
û kształtowanie umiejętności wyrażania postawy przebaczenia poprzez odpowiednie działania 
û kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i postaw 
û doświadczenie bycia obdarowywanym i obdarowywania miłością, życzliwością 
û budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości 
 
" POMOCE: duże słońce (zrobione np.: z kartonu), paski papieru 

(najlepiej żółtego) na promienie, niebieski papier na chmury, klej, 
długopisy 

ý PRZEBIEG 

 
Ø Wszyscy uczestnicy siadają w kręgu. 
Ø Każdy opowiada o rzeczach, radościach, gestach, sytuacjach, które czynią go 

szczęśliwym. Zaczyna nauczyciel podając jakiś przykład. Następnie osoba po 
jego prawej ręce itd.  

Ø W następnej rundzie zmieniamy kierunek mówienia. 
Ø Dziecko, które nie chce nic powiedzieć mówi „dzieci i ryby nie mają głosu” lub 

inne ustalone hasło 
Ø W czasie ćwiczenia można najczęściej powtarzające się wypowiedzi zapisać w 

słoneczku 
Ø Słońce symbolizuje tu miłość (miłosierdzie), szczęście, radość, to wszystko co 

sprawia, że czujemy się szczęśliwi, że jest nam dobrze... 
Ø Każdy uczeń wycina chmurkę (i) z niebieskiego papieru 
Ø W chmurach dzieci wypisują sytuacje, które przesłaniają im szczęście, 
sprawiają, że nie czują się szczęśliwe, które domagają się pojednania, 
wybaczenia, takie w których oczekują od kogoś pojednania lub takie, w których 
same powinny z kimś się pogodzić. 
Ø Prowadzący może sam podpowiedzieć o jakie sytuacje chodzi (złośliwe zaczepki, 
bójki, agresja, kradzieże, obmawianie...) 
Ø Uczniowie wypisują w promieniach słońca to, co uczynili lub uczynią, aby 
wybaczyć wszystkim, do których chowali urazę, jakie są sposoby, by z kimś się 
pogodzić. Ze słońca i powstałych chmur uczniowie robią plakat 
Ø Kiedy sytuacja zostanie naprawiona można przebić chmurę nieprzebaczenia 
promieniem słońca. 
Ø Dzielenie się tym, jakie mogą być sposoby okazywania ludziom, że im 
przebaczono. 
Ø O ile to jest możliwe dzieci podejmują próby pogodzenia się, naprawienia zła. 
Ø Na koniec proponujemy im ćwiczenie pozwalające dawać i przyjmować 
sympatię, miłość, życzliwość... pt. „Myjnia samochodowa”.4 
Ø Wszyscy ustawiają się w parach w szeregu, tak aby dwoje dzieci stało 

                                                
3 Pomysł zaczerpnęłam z: F. Doll,P. Haag, A. Hari, Ch. Singel, A.A. Stoll, Dzieci oczekują Wielkiejnocy 1992, 
Verbum, Warszawa 1992, seria: Dzieci oczekują… 
4 K.W. Vopel: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Jedność, Kielce 1999;t.4 s.106 
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naprzeciwko siebie. Dystans między rzędami wynosi ok. 50 cm.  
Ø Dzieci tworzą jakby „myjnię samochodową”. Ręce i ramiona są dużymi 
szczotkami, które  dotykają, głaszczą i masują samochód- ochotnika. Mogą też 
mówić mu miłe rzeczy.  
Ø Ochotnik przechodzi powoli z zamkniętymi oczami pomiędzy rzędami, a 
myjnia zaczyna działać. Należy jak najczęściej dotykać ochotnika, żeby dobrze 
go umyć.  
Ø Na końcu prowadzący odbiera samochód z myjni. 
Ø Ocena ćwiczenia 

⇒ Czy zabawa podobała mi się? Dlaczego? 
⇒ Jak wyrażałem życzliwość i sympatię? 
⇒ Jak przyjmowałem gesty innych dzieci, jakie uczucia we mnie budziły ? 
⇒ Przy jakich okazjach sam otrzymuję tyle dowodów sympatii, życzliwości, 

miłości? 
⇒ Czy klasa okazuje mi dostatecznie dużo sympatii? 
 

Uwagi: Jeśli to możliwe z myjni powinno korzystać tylko kilkoro dzieci. Na 
początek wybiera się dziecko pewne siebie, które lubi eksperymenty, nowe 
doświadczenia. Do następnej zabawy można wybrać dziecko niepewne, 
nieśmiałe, lękowe. Jeśli dziecko woli, może iść z otwartymi oczami. Ważne by 
szło najwolniej i by „myjnia” dawała mu jak najwięcej „głasków”. 
 
Opracowanie Bernadeta Sierszecka 


