
SCENARIUSZ WIELKOPOSTNEGO SKUPIENIA REKOLEKCYJNEGO 
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DATA, MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 
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OSOBY PROWADZĄCE:  
Ks. Rafał Dettlaff, Henryka Bastian, Barbara Figura 

 
CELE 
- poznanie znaczenia czasu rekolekcji 

- uświadomienie czym jest grzech i przygotowanie do spowiedzi 

- zapoznanie z przypowieścią o Synu Marnotrawnym 

- rozważenie stacji Drogi Krzyżowej 

- wspólne przeżycie Eucharystii 

- poznanie zwyczajów wielkanocnych 

 

CELE OPERACYJNE 
Uczeń: 
- rozumie czym są rekolekcje wielkopostne 

- wie czym jest grzech 

- zna tradycje i zwyczaje wielkanocne 

- współpracuje w grupie 

- zna tematykę nabożeństwa Drogi Krzyżowej 

 

METODY PRACY:  
• słowno – oglądowa 

• praktyczna 

• aktywizująca 

 
FORMY PRACY: 

• zbiorowa 

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: serca z papieru, papierowe torebki, pojemnik z piaskiem, młotek, 

paschał, gwoździe, korona cierniowa, duży krzyż, małe krzyżyki, pisaki, magnetofon, płyta 

z piosenkami, rysunki z Miłosiernym Ojcem, prezentacje multimedialne, zagniecione kartki 

papieru. 

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

1. Wstęp – piosenki o tematyce wielkopostnej. 

 

2. Powitanie. Wprowadzenie w temat dnia rekolekcyjnego skupienia. Przybliżenie znaczenia 

okresu Wielkiego Postu i przeżywanych w tym okresie liturgicznym nabożeństw. 

Zaznajomienie z znaczeniem słowa „rekolekcje”. 

 

3. Prezentacja multimedialna „Przypowieść o Miłosiernym Ojcu” – przypomnienie 

przypowieści Jezusa o Synu Marnotrawnym. Wyjaśnienie znaczenia przypowieści. 

Przedstawienie obrazu Miłosiernego Ojca jako: dobrego, sprawiedliwego, cierpliwego, 



troskliwego, współczującego, kochającego, przebaczającego. Wprowadzenie do tematu 

grzechu – mój grzech to poniżenie obrazu Ojca, brak szacunku dla kochającego Boga. 

Rachunek sumienia – przybliżenie jakimi grzechami możemy obrażać Pana Boga. 

 

4. Wyjaśnienie czym jest grzech i jakie konsekwencje ma nasz grzech dla Jezusa – 

zobrazowanie przy użyciu błota i torebek (uczniowie po rachunku sumienia i porównaniu 

własnych grzechów do błota zabrudzającego ich serca wsypują do torebek piasek). 

Uczniowie przybijają swoje grzechy do drzewa krzyża. 

 

5. Nabożeństwo drogi krzyżowej – z pokazem multimedialnym – rozważanie na temat „Jezus 

poniósł moje grzechy na drzewo krzyża”. 

 

6. Zaznajomienie ze znaczeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa – Bóg cierpiał za grzechy 

ludzi i wziął je na swój krzyż. W ten sposób zostaliśmy oczyszczeni z grzechów. 

Wprowadzenie do sakramentu pokuty. Wyjaśnienie czym jest spowiedź święta –z użyciem 

i zabrudzonych serc – śmietników i pogniecionych kartek papieru. 

 

7. Przedstawienie Wielkanocne – zapoznanie z symboliką i znaczeniem świąt Wielkiej Nocy.  

 

8. Sakrament pokuty i pojednania (w czasie przerwy). 

 

9. Wspólna Eucharystia.  

 

10. Życzenia i zaproszenie do wspólnego śniadania wielkanocnego. 


