
Temat. Przepraszamy za złe uczynki.

1. Chrześcijańskie przywitanie  „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Dzieci odpowiadają: „Na wieki wieków. Amen”. 

2. Modlitwa  do Anioła Stróżą 
Aniele Boży, stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy 
bądź mi zawsze ku pomocy. 
Strzeż duszy, ciała mego, 
i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

3. Przypomnienie rymowanki z poprzedniej katechezy
Jezus to Bóg, wielkie cuda czynić mógł.

4. Wprowadzenie w temat i opowiadanie
 Kochane dzieci, każde z was ma przyjaciół, koleżanki i kolegów. Cieszycie się, kiedy możecie 
razem się bawić. Przyjaciele są niezwykłym darem Boga. Niestety są takie chwile, gdy wyrządzacie
im krzywdę lub sprawiacie przykrość. 

 Przepraszam – ważne słowo 
Pewnego dnia mama Kacpra wróciła z pracy bardzo zmęczona. Bolała ją głowa. Kacper grał

z kolegą w piłkę na podwórku. Mama poprosiła: 
– Chłopcy, bawcie się grzecznie. Ja się zdrzemnę, bo bardzo źle się czuję. 
– Dobrze, mamo– powiedział Kacper. 
Niestety w zabawie przeszkodził chłopcom deszcz. Zapomnieli o prośbie mamy i postanowili, że 
będą kontynuować grę w domu. Weszli do pokoju. Włączyli głośno radio i zaczęli kopać piłkę. 
Mama obudziła się. 
– Co się dzieje? Co to za hałas! Chłopcy, przecież was prosiłam… 
– Mamo, ale my chcieliśmy się tylko bawić – tłumaczył się Kacper 
– Rozumiem, ale źle się dziś czuję. Prosiłam was, żebyście się grzecznie bawili. 
– Tak, pamiętam… Przepraszam – Kacper spuścił głowę. 
– Przepraszam – powiedział Kuba.

5. Pytania do opowiadania
– Dlaczego mama prosiła chłopców, by grzecznie się bawili?
– Jak zachowywali się chłopcy?
– Dlaczego mamie było przykro?
– Co chłopcy powiedzieli mamie, gdy zrozumieli, że się źle zachowywali?
Kochane dzieci, czasami zdarza nam się skrzywdzić inną osobę. Mamy wspaniałych kolegów, 
koleżanki i chcemy się z nimi bawić. Należy jednak zwracać uwagę na to, czy nasza zabawa nie 
przeszkadza innym. Rodzice dbają o dzieci, ale czasami muszą odpocząć. Dzieci w tym czasie 
powinny się grzecznie i cicho bawić. 

6. Praca z podręcznikiem(katecheza36) lub kartą pracy.
Obejrzyj obrazek. Zastanów się, jak czuła się mama. Narysuj, jaką mogła mieć minę.



7. Zabawa
 Dzielimy pokój na dwie części. Na początku zabawy dziecko siada na środku. Jedna połowa 
pokoju oznacza prawdę (oznaczamy ją np. kolorem zielonym), druga – fałsz (kolor czerwony).  
Mówimy różne zdania, np. 
„nie wolno się bić”, 
„gdy sprawimy komuś przykrość, musimy przeprosić”, 
„Bóg kocha każdego człowieka”, 
„w domu można grać w piłkę”,
 „można niszczyć zabawki innych dzieci” itp., 
a zadaniem dzieci jest zajęcie odpowiedniego miejsca, w zależności od tego, czy zdanie było 
prawdziwe, czy fałszywe. Ten, kto się pomyli, daje „fanta”, np. bucik. Aby go „wykupić”, musi 
zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wierszyk. 

8.  Kochane dzieci, każdemu człowiekowi należy się szacunek. Nikogo nie można krzywdzić. Jeśli 
zdarzy nam się wyrządzić jakąś przykrość, to powinnyśmy przeprosić. Kacper źle się zachował i 
przeprosił mamę.
– Jak dzieci powinny się zachowywać, gdy mamę boli głowa?
– W jakie zabawy można się bawić cicho? Starajmy się zmienić swoje zachowanie.



Starajmy się dobrze zachowywać. Dobry Bóg chce, abyśmy byli dla siebie mili, żebyśmy szanowali
innych ludzi. Zastanówcie się, czy zawsze się dobrze zachowujecie? A może, ktoś z was źle się 
zachowywał? 
Teraz można w myślach przeprosić Dobrego Boga za swoje zachowanie. On kocha każdego z was. 
Niech znakiem naszych przeprosin będzie podanie ręki mamie, tacie, bratu, siostrze oraz 
powiedzenie PRZEPRASZAM. 

9. Praca z podręcznikiem lub kartą pracy
Narysuj, jak Kacper grzecznie bawi się z kolegą. Dokończ kolorować obrazek. Dorysuj uśmiech na 
twarzy mamy.

10. Uczymy się rymowanki 
Przepraszamy za złe czyny – znów radosne mamy miny.

11. Modlitwa - w ciszy przepraszamy Boga za swoje  złe zachowanie.
Akt żalu
Ach żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, 
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.




