
Temat. Zawsze mówię prawdę.

1. Przywitanie „Szczęść Boże”
Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy piosenką „Boża radość jak rzeka”
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6ZLXeysjc

2. Słuchaliście piosenki o radości. Gdy jesteśmy radośni, to czujemy się  dobrze.
Zastanówcie się:
-Kiedy stajemy się smutni?

3. Smutek w sercach ludzi może się pojawić też przez to, że ktoś kłamie.

4. Posłuchajcie opowiadania:
 „Kto popsuł bałwana”

W nocy spadł świeży śnieg. Jego białe płatki pięknie odbijały promienie zimowego słońca. 
Gdy dzieci zjadły śniadanie pani powiedziała:

- Moi drodzy. Przejdziemy teraz do szatni i ubierzecie się w swoje kurtki, szaliki, czapki i 
rękawice. Wyjdziemy na plac zabaw i ulepimy bałwany. Chłopcy ulepią swojego, a dziewczynki 
swojego. Zobaczymy, komu to lepiej pójdzie.

- Hura! - zawołały dzieci i grzecznie ustawiły się w parach przy wyjściu z sali.
Po szybkim przebraniu cała grupa wyszła na przedszkolny plac zabaw. Wszyscy zabrali się 

do pracy. Dziewczynki już kończyły, gdy nagle podbiegł Kacper i zburzył ich bałwana. Julka 
zawołała:

-Proszę pani! Kacper zburzył naszego bałwana!
- To nie ja, to Agnieszka to zrobiła – powiedział do pani Kacper.
-Czy na pewno Kacperku? - zapytała go pani Ewa. - Wiesz chyba, że nie należy kłamać?

5. Praca z obrazkiem
Podczas zabawy na śniegu Kacper popsuł dziewczynkom bałwana.
Przyjrzyj się rysunkom i powiedz, kto mówi prawdę. Zaznacz różnice. Skreśl nieprawdziwy 
obrazek. Pokoloruj czapki.



– Co  robią dzieci na rysunku?
– Kto popsuł bałwana?
– Co powinien zrobić Kacper?

7. Posłuchajcie, jak skończyła się historia z lepieniem bałwana:

– No dobra..., to ja to zrobiłem – wybąkał Kacper. - Bo nam się nie udało, a dziewczyny 
już prawie kończyły – powiedział chłopiec spuszczając głowę.

– Ale to, że wam się nie udawało, to nie powód, aby niszczyć pracę koleżanek – 
stwierdziła pani.

– Przepraszam was, dziewczyny  – powiedział Kacper. - Co ja mam teraz zrobić, proszę 
pani?- zapytał.

– Teraz pomożesz koleżankom odbudować bałwana. Zgadzacie się dziewczynki?
– Tak – zgodnie powiedziały Julka i Agnieszka.

8. Można pobawić się z dziećmi w zabawę „Prawda czy fałsz”
np. Mam na imię Zosia, mam zielone włosy, jestem kotkiem itp., mówimy także to, co jest 
prawdą. Dziecko po każdym ze stwierdzeń odpowiada „prawda” lub „fałsz”



9. Zagadka
Gdy chłopiec mówi, że jest dziewczyną,
spojrzę na niego z dziwną miną,
bo już od dziecka ja to wiem,
że zawsze mam mówić...      (prawdę)

10. Dobry Bóg pragnie, aby jego dzieci mówiły dobre słowa. Nie chce, by kłamały, tylko 
mówiły prawdę. Gdy zdarzy się nam, że powiemy coś złego, należy przeprosić. Jeśli coś 
zniszczymy, powinniśmy się przyznać i przeprosić za swoje zachowanie.

11. Modlitwa
Uczyńcie znak krzyża , mama powie słowa modlitwy, a wy odpowiedzcie: „Proszę Cię, Jezu”
-Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi mówić prawdę.      - „Proszę Cię, Jezu”
- Panie Jezu, proszę Cię, naucz mnie pomagać ludziom w potrzebie       -„Proszę Cię, Jezu” 


