
Temat. Umiem się przyznać do winy 
 
1. Przywitanie „Szczęść Boże” 

2. Modlitwa „Znak krzyża” 

3. Piosenka „W imię Ojca i Syna i Ducha św.”  z gestami 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE 

 

4. Obejrzyjcie obrazek zał. 1 
Spróbujcie opowiedzieć, co się wydarzyło podczas śniadania Julki? 
Posłuchajcie, co naprawdę się wydarzyło 
 
5. Opowiadanie 

Jak co dzień rano mama obudziła Julkę. Poprosiła ją, aby szybko się ubrała i przyszła na 
śniadanie. Gdy Julka wychodziła z pokoju, przypomniała sobie o swojej ulubionej lalce 
Zuzi. Chciała się nią pobawić i zabrała ją do kuchni. Mama zauważyła, że dziewczynka 

siada do śniadania z zabawką i powiedziała: 
Kochanie, teraz jest śniadanie. Przy posiłku nie powinnaś się bawić. Odłóż lalkę i wypij kakao. 

Dziewczynka odłożyła lalkę, ale bardzo chciała się nią pobawić. Gdy tylko mama wyszła, 
Julka wzięła lalkę i zaczęła się nią poruszać , po stole udając, że tańczy. 

Kiedy robiła obrót, zahaczyła nogą lalki o kubek z kakao i wywróciła go. Kakao wylało się na 
obrus i czyste ubranie Julki. Po chwili przyszła mama: 

Co się stało? - zapytała córkę. 

Rozlało się kakao – powiedziała Julka 

Czy to kotek przewrócił kubek? - dopytywała  mama. 
Nie…, to ja bawiłam się przy stole lalką – powiedziała dziewczynka, spuszczając głowę. - 
Przepraszam mamo, że cię nie posłuchałam. 

Jest mi przykro, że mnie nie posłuchałaś, ale dobrze, że potrafisz przyznać się do winy. - Mama 
pogłaskała Julkę. 

Już wiem, że nie powinnam bawić się przy jedzeniu. 

6. Pytania do opowiadania 
-Co Julka przyniosła ze sobą do stołu podczas śniadania? 

-Co powiedziała mama, gdy zobaczyła lalkę? 

-Co się stało, gdy Julka bawiła się lalką przy śniadaniu? 

-Jak się zachowała Julka, gdy mama zauważyła rozlane kakao?Co powiedziała mama Julki? 
Bóg pragnie, abyśmy mówili prawdę i byśmy nie kłamali 
Przypomnijcie, jakie słowo mówimy, gdy zdarzy nam się zrobić coś złego? 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE


Słowo „przepraszam” mówimy, gdy zrobimy coś złego i chcemy to zło naprawić. 

Rodzicom, dziadkom, pani w przedszkolu jest smutno i przykro, gdy dzieci kłamią. Gdy 
mówimy prawdę wszyscy są szczęśliwi i cieszą się. 
7. Zagadka 

Gdy zdarzą mi się złe czyny, 

umiem się przyznać do … 

Jeśli jest  możliwość i da się wydrukować obrazek, dzieci mogą pokolorować. 
 8. Modlitwa 
Kochane dzieci, niech każde z was przypomni sobie sytuację, kiedy było nieposłuszne 

Zrób znak krzyża (przeżegnaj się) 

Powiedz „Przepraszam Cię, Jezu” 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


