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CELE 
- ukazanie sakramentów jako ważnych etapów drogi człowieka do Boga 
- pokazanie drogi naszego życia jako obszaru działania Boga 
- przestroga przed niebezpieczeństwami życia duchowego człowieka 
- przygotowanie do dobrego odbycia spowiedzi 
- uświadomienie znaczenia męki i śmierci krzyżowej Pana Jezusa 
- przystąpienie do sakramentu pokuty i Eucharystii 
 
CELE OPERACYJNE 
Uczeń: 
- przeżywa sakramenty święte i modlitwę jako czas spotkania z Bogiem 
- wie, że sakramenty przyjmuje się z czystym sercem, bez grzechów 
- zna wybrane pieśni o tematyce wielkopostnej i eucharystyczne 
- potrafi złe uczynki nazwać grzechem 
- rozumie, że Chrystus umarł na krzyżu za grzechy, jakie popełniają ludzie 
- współpracuje w grupie 
 
METODY PRACY: 
• słowno – oglądowa 
• praktyczna 
• aktywizująca 
 
FORMY PRACY: 
• zbiorowa 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kościół z papieru z otwieranymi witrażami, czarny materiał 
z pasami – symbolizujące drogę, znaki drogowe, chleb, kartki papieru do wycinania aniołów, 
kosze, piłki, balony, bańki mydlane, kamienie, postać człowieka (karton, nóż, kamień, rękawice 
bokserskie, wielkie buty, opaska na oczy, kołki do uszu), konfesjonał, kartki z imionami uczniów, 
plakat z postacią Chrystusa, stuła, ornat, komża, alba, naczynia liturgiczne, dzwonki i gong, 
śpiewnik, magnetofon, płyta z piosenkami, prezentacja multimedialna, długi sznurek, latarka, 
rysunek – labirynt, obrazki – symbol Ducha Świętego, tablica korkowa, tor z przeszkodami, 
opaska na oczy, papierowe serce, taśma klejąca, buty, kijki, szpilki, mapa drogowa 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

Poniedziałek, 29.03.2010 r., 
ŻYCIE CHRZEŚCIJANINA – DROGĄ DO PANA BOGA 

„Ja jestem droga, prawdą i życiem…” 
 
1. Wstęp – wspólny śpiew: pieśni przygotowujące do Eucharystii i pieśni wielkopostne 
(Załącznik nr 1). 



Po śpiewie następuje przerwa. 
 
2. Powitanie. Wyjaśnienie czym są rekolekcje i do jakich wydarzeń przygotowują. Interpretacja 
słów Pana Jezusa powiedzianych do uczniów w Wieczerniku: Ja jestem drogą, prawdą i życiem… 
Ponieważ Jezus jest drogą, która prowadzi nas do Boga rekolekcje będą próbą przybliżenia na 
czym polega nasza droga do nieba, co na tej drodze jest dla nas pomocą i jakie spotykają nas 
przeciwności.  
Prowadzący wyjaśnia, że każda droga ma swój początek i zmierza do określonego celu. 
Przykładem jest droga z domu do szkoły, droga do sklepu, na basen, na siłownię, do kościoła, do 
cioci… Początkiem drogi naszego życia są nasze narodziny, a celem dojście do nieba.  
Drogi są bardzo różne: 
- czasami spotykamy na nich przystanki, 
- czasami idziemy w górę, a czasami z górki, 
- czasami potykamy się o jakieś przeszkody albo wpadamy w dziury, 
- czasami drogi są szerokie jak autostrady, a czasami wąskie jak leśne ścieżki,  
- drogę możemy przemierzać pieszo, na rowerze, samochodem, pociągiem, samolotem… 
W czasie tegorocznych rekolekcji spróbujemy sobie wyjaśnić na czym polega nasza droga do 
nieba, opowiemy sobie o tym, co nam pomaga w drodze do Boga, a co jest na tej drodze 
przeszkodą. 
 

3. Elementy naszej drogi do nieba 
I – CHRZEST 
Pierwszym etapem na naszej drodze do nieba jest sakrament chrztu. Prowadzący przypomina, że 
sakramenty święte zostały przybliżone w ubiegłym roku. Pokazuje ubiegłoroczny kościół 
z otwieranymi witrażami, w których umieszczono symbole 7 sakramentów św. Rekolekcjonista 
przypomina na czym polega chrzest (włącza do kościoła, sprawia, że do Pana Boga możemy 
mówić TATO). Zadanie: z wychowawcami na kartkach wypisujemy imiona wszystkich 
uczestników rekolekcji i na koniec umieszczamy je przy wizerunku Jezusa. (W CZASIE 

WSZYSTKICH WYKONYWANYCH ZADAŃ Z MAGNETOFONU ODTWARZANA JEST ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA 

RÓŻNYCH UTWORÓW MUZYCZNYCH PODEJMUJĄCYCH TEMAT DROGI NP. PIOSENKI: DEUS MEUS 

„WIERZĘ, ŻE DROGA, KTÓRĄ IDĘ…”, SEWERYN KRAJEWSKI „DROGA KTÓRA IDĘ”, MICHAŁ BAJOR 

„MOJA DROGA”)   
 
II – I KOMUNIA 
Żeby mieć siły do wędrowania drogą musimy dobrze się odżywiać. Najlepszym pokarmem na 
drodze do nieba jest Komunia św. Pamiętamy uroczystości I Komunii św. jakie przeżywaliśmy 
w szkole i nasze kolejne Komunie w czasie każdej Mszy (rekolekcjonista pokazuje kolejne okno 
w papierowym kościele przedstawiające sakrament Eucharystii). Jezus mówił: Kto spożywa 

Komunię ten ma życie wieczne. Zadanie: prowadzący łamie na kawałki przyniesione chleby 
i rozdaje wszystkim uczestnikom rekolekcji po kawałku. Uczestnicy rekolekcji, w grupach, 
z elementów składają w całość emblematy eucharystyczne. 
 
III – ANIOŁ STRÓŻ 
Na naszej drodze do szkoły i na innych drogach często towarzyszą nam opiekunowie. Do szkoły 
prowadzą nas rodzice, na wycieczki jeżdżą z nami wychowawcy i nauczyciele, a na drodze do 
nieba naszym opiekunem jest Anioł Stróż. Troszczy się on o to, żebyśmy nie zabłądzili, żeby nie 
stała się nam żadna krzywda. Zadanie: Wspólnie śpiewamy piosenkę Magdy Anioł: Anioł Stróż. 
Uczestnicy rekolekcji z papieru, według wzoru lub dowolnie wybraną techniką wykonują Anioła. 
Następnie wszystkie anioły rozwieszamy w różnych miejscach sali gimnastycznej. 
 
 
 



IV – SŁABOŚCI 
Na drodze do nieba spotykamy również przeszkody. Zadanie: prowadzący prosi na drogę 3 osoby. 
Zadaniem jednaj z nich jest przedostać się przez barierę jaką tworzą pozostali uczestnicy zabawy. 
Zabawa pokazuje, że wcale nie jest łatwo przejść przez przeszkodę. Później rekolekcjonista 
zaprasza do zbudowania przeszkody kolejne 2 osoby. Okazuje się, że im więcej jest osób 
tworzących barierę, tym trudniej jest przejść. Takie przeszkody na naszej drodze do nieba to nasze 
słabości. Mogą nimi być lenistwo, nieposłuszeństwo, wulgarność, używanie przemocy, bycie 
upartym…  
Słabości sprawiają, że nie jesteśmy podobni do ludzi, ale do „stwora” przygotowanego do pokazu. 
Prowadzący pokazuje „stwora” (karykaturę człowieka) uczniom i tłumaczy dlaczego nie jest on 
podobny do człowieka: ów stwór to postać człowieka, który zamiast ust ma nóż (nasze słowa 

potrafią być ostre jak nóż i ranią innych), zamiast dłoni ma rękawice bokserskie (bije, używa 

przemocy i siły), na nogach ma ciężkie, wielkie buty jak z betonu (jest ociężały, trudno mu iść 

drogą), w miejscu serca ma kamień (jest nieczuły, niewrażliwy), oczy ma zasłonięte przepaską 
(nie widzi innych ludzi potrzebujących pomocy), w uszach ma korki (nie słyszy ludzi, którzy 

proszą go o pomoc). 
Zadanie: rekolekcjonista prosi 3 uczniów, każdy z nich otrzymuje piłkę, którą ma wrzucić do 
ustawionego w niewielkiej odległości kosza. Następnie podobnie muszą wrzucić do kosza balon. 
Później zadaniem uczestników zabawy jest wrzucić do kosza bańki mydlane. 
Prowadzący tłumaczy uczestnikom sens zabawy: najłatwiej jest trafić do kosza piłką, bo jest 
twarda, solidna, nie rozpada się, nie pęka. Trudnej jest wrzucić balonem, bo jest lekki, delikatny, 
może pęknąć, znosi go na bok każdy podmuch wiatru. Najtrudniej jest trafić do kosza bańką 
mydlaną, bo chociaż jest ładna, jest też bardzo nietrwała, od razu się rozpada, nie można jej 
dotknąć. Nie możemy być tacy słabi jak bańki mydlane, na zewnątrz ładne, ale nic nie warte. 
Musimy starać się być solidni i wytrwali, jak mocna, i porządna piłka. Wówczas trafimy do celu, 
jak piłka trafiła do kosza.  
 
Następuje przerwa. 
 
V – POKUTA 
Słabości przyczepiają się do nas jak rzepy i nie chcą się odczepić. Sprawiają, że jest nam 
niewygodnie, że źle się czujemy, źle wyglądamy, niemądrze się zachowujemy, jesteśmy źli, 
popełniamy grzechy. (Rekolekcjonista postać człowieka – „stwora” obrzuca śmieciami, maluje 
pisakami). Jezus zostawił nam sakrament pokuty, czyli spowiedź (rekolekcjonista pokazuje 
kolejne okno w papierowym kościele – sakrament pokuty), żeby nas z tych brudów wyczyścić. 
Następnie prowadzący na drodze do Pana Jezusa ustawia konfesjonał i przypomina, że właśnie 
spowiedź to czas, kiedy Pan Bóg zabiera nasze słabości i oczyszcza nas z grzechu.  
Zadanie: jeden z uczestników rekolekcji staje na środku i trzyma w ręku duże papierowe serce, 
dwaj kolejni uczniowie mają podejść i oderwać po kawałku serca. Następnie podchodzi Pan Jezus 
i skleja porwane kawałki serca. Prowadzący tłumaczy, że w sakramencie spowiedzi Pan Jezus 
naprawia w nas to, co jest zostało popsute, rozdarte, zniszczone. Pan Jezus naprawia nasze serca.  
 
VI – ZAWIŁOŚCI I ZAKRĘTY 
Drogi do nieba są bardzo różne, tak jak różne są  drogi na ziemi. Czasami bywają bardzo zawiłe 
i trudne do przejścia.  
Zadanie 1: rekolekcjonista prosi 5 uczestników do kolejnej zabawy. Zadaniem biorących udział 
jest znaleźć drogę wyjścia z labiryntu namalowanego na kartce.  
Zadanie 2: rekolekcjonista prosi 2 uczestników. W 2 miejscach sali gimnastycznej został 
rozłożony długi sznurek. Należy go zwinąć wędrując między ławkami i krzesłami wzdłuż których 
został rozciągnięty. Wygrywa ten, kto pierwszy dojdzie do końca sznurka i całość zwinie. 
Zadanie 3: na sali został przygotowany tor przeszkód. Zadaniem 3 dzieci jest przedostać się przez 
przeszkody. 



Pan Jezus pomaga nam przejść nawet najtrudniejsze drogi dodając nam sił, mądrości i stawiając 
przy nas ludzi, którzy nas na tej drodze wspierają: rodziców, kapłanów (rekolekcjonista pokazuje 
kolejne okienka w papierowym kościele: sakrament małżeństwa i kapłaństwa). 
 
VII - MODLITWA 
Rekolekcjonista wywołuje chętnych do kolejnego zadania. Zadanie: dwojgu uczestnikom 
rekolekcji zawiązuje się oczy. Mają oni dojść z piłką do wyznaczonych punktów, w których 
ustawiono kosze i włożyć piłkę do kosza. Pomaga im głos nauczycieli, którzy ich prowadzą 
mówiąc w która stronę iść.  
Modlitwa jest dla nas jak pomocny głos nauczycieli. Nawet jeżeli jest nam trudno i nie widzimy 
celu, to modlitwa zawsze pomaga nam ustalić właściwy kierunek. 
Czasami na drodze jest ciemno. Nie wiemy dokąd iść. Modlitwa jest też jak latarka, która oświeca 
nam drogę. 
 
IX – BIERZMOWANIE 
Jednym z etapów naszej drogi do Jezusa jest sakrament bierzmowania (prowadzący odkrywa 
kolejne okienko na papierowym kościele). Starsi uczniowie naszej szkoły już ten sakrament 
przyjęli. Inni tez kiedyś przyjmą. W czasie bierzmowania Pan Bóg daje nam siłę i pomoc na naszą 
drogę. W drodze potrzebne nam jest porządny ekwipunek: porządne buty, kanapki, kijki, termos, 
czekoladę… Rekolekcjonista pokazuje elementy takiego ekwipunku, a następnie wszystkim 
rekolektantom rozdaje obrazki z symbolami Ducha Świętego.   
 
Zakończeniem pierwszego dnia rekolekcji jest wspólna modlitwa – pieśń „Duchu Święty 
przyjdź!”, „Rysuję krzyż”. Zadanie do domu: zastanowić się nad własnymi grzechami, by 
w kolejnym dniu móc przystąpić do spowiedzi św. 
 

wtorek, 30.03.2010 r., 
DZIEŃ PRZYGOTOWANIA DO SPOWIEDZI, DROGI KRZYŻOWEJ,  

I WIELKANOCNEGO PORANKA 
 
1. Wstęp – wspólny śpiew: pieśni przygotowujące do Eucharystii i wielkopostne (Załącznik nr 1). 
Po śpiewie następuje przerwa. 
 
2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniego dnia: NASZA DROGA DO NIEBA. 
 
3. Nabożeństwo drogi krzyżowej. 
Wczoraj mówiliśmy o naszej drodze do nieba. Jest pewna droga znana wszystkim uczniom 
Chrystusa. To jest droga, którą przeżywał Pan Jezus kiedy niósł krzyż na górę Golgotę. Tą drogę 
nazywamy DROGĄ KRZYŻOWĄ. Dzisiaj odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
i rozważymy kolejne wydarzenia jakie Jezus na tej drodze przeżywał. 
Pokaz multimedialny połączony z rozważaniem kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.  
Po wspólnej modlitwie prowadzący przypomina, że jutrzejszy dzień jest dniem przeproszenia 
Pana Boga za nasze grzechy. Jutro przystąpimy do spowiedzi i do Komunii św. Do spowiedzi 
musimy się przygotować przez przypomnienie sobie naszych grzechów (rachunek sumienia) 
i przeproszenia naszych bliskich za wszelkie zło. 
 
4. Przygotowanie do spowiedzi. 
Prowadzący przeprowadza rachunek sumienia. Rekolekcjonista modli się z uczestnikami 
rekolekcji, a następnie każdy zamyka oczy i przeprasza Pana Jezusa za popełnione zło 
powtarzając za prowadzącym: PRZEPRASZAM CIE, PANIE JEZU ZA KAŻDY MÓJ 
GRZECH, ZA TO ŻE NIE ZAWSZE BYŁEM DOBRY I ZASMUCAŁEM CIEBIE I LUDZI. 
 



Następuje przerwa. 
 
Po przerwie uczniowie gromadzą się na sali gimnastycznej na przedstawieniu wielkanocnym 
i „dzieleniu jajkiem”, następnie w salach lekcyjnych zasiadają do poczęstunku. 
 

środa, 31.03.2010 r., 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTIA  

 
1. Wstęp: Po śniadaniu uczniowie gromadzą się w sali gimnastycznej. Kolejny dzień rekolekcji 
rozpoczyna się modlitwą, a później następuje wspólny śpiew.  
 
2. Spowiedź święta: 
Z magnetofonu zostaje delikatnie odtworzona ścieżka dźwiękowa z pieśniami wielkopostnymi 
i w tym czasie uczestnicy rekolekcji mogą korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. 
 
3. Po spowiedzi następuje wspólna Eucharystia. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – śpiewnik 
 
Oto jest dzień, oto jest dzień 
Który dał nam Pan, który dał nam Pan, 
Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim. 
Oto jest dzień, który dał nam Pan, 
weselmy się i radujmy się nim. 
Oto jest dzień, oto jest dzień 
Który dał nam Pan. 
 
Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty 
przyjdź! 
Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty 
przyjdź! 
Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, 
niech miłość zagości w nas! 
Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości, 
niech miłość zagości w nas! 
 
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, 
o to dziś błagam Cię. 
Przyjdź w swojej mocy i sile, 
radością napełnij mnie. 
 
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, 
przyjdź jak ślepemu wzrok. 
Przyjdź jako moc w mej słabości. 
Weź wszystko, co moje jest. 
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni, 
z mocą swa do naszych dusz. 
O niech Twa moc uzdrowienia 
dotknie, uleczy mnie już. 
 

Dotknął mnie dziś Pan 
i radość ogromną w sercu mam. 
Z tej radości chcę 
śpiewać i klaskać w dłonie swe. 
Więc wszyscy razem chwalmy go, 
za to że trzyma nas ręką swą. 
Wiec wszyscy razem chwalmy go, 
za to że trzyma nas ręką swą. 
 
Ta Krew z grzechu obmywa nas, 
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu, 
Ta Krew z grzechu obmywa nas, 
To jest Baranka święta Krew. 
 
Rysuje krzyż z kropelką krwi 
I z jedna wielką łzą 
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi 
Dla mnie otwarte są 
 
Ref. Za ten krzyż i twoje łzy, 
Za serdeczne krople krwi, 
Jezu dziękuję Ci 
Za otwarte nieba drzwi   x2 
Dróżkę, którą szedłeś Ty 
Jezu dziękuję Ci 



1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie 
Z kajdan i samych siebie, 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 
Ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze, 
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! 
 

2. Bo Kościół jak drzewo życia, 
W wieczności zapuszcza korzenie, 
Przenika nasza codzienność 
I pokazuje nam Ciebie. 
 
Ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze, 
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! 
 

 
 
 

Uroczystość poprowadzili: 
 

Ks. R. Dettlaff, A. Tylicka,  
K. Krynicka, A. Marcinkiewicz, D. Ambrozik 
 


