
           Klasa: II– IV Szkoły Podstawowej 

 

Cele ogólne: podsumowanie wiadomości z okresu Wielkiego Postu, 

przypomnienie  wydarzeń z życia Pana Jezusa . 

 

Cele operacyjne: 
Uczeń  

- wie co to jest Wielki Post i jak długo trwa 

-zna najważniejsze praktyki chrześcijańskie w Wielkim Poście 

- wymienia najważniejsze wydarzenia z męki Pana Jezusa 

- zna stacje drogi krzyżowej 

- wyjaśnia znaczenie zwyczajów wielkanocnych 

 

Metody: konkurs wiedzy 

 

Formy pracy: praca w grupach 

 

Pomoce dydaktyczne: kolorowe kartki z przygotowanymi pytaniami, tablica. 

 

Czas pracy: 45 minut. 

 

1.Wyjasnienie zasad, według których będą pracować uczniowie na katechezie. 

-Katecheta dzieli klasę na trzy lub więcej grup. 

- Przedstawiciel  każdej z grup, losuje pytanie . 

-Grupa ustala wspólnie odpowiedź.  

-Po określonym wcześniej  czasie, przedstawiciel odpowiada na wylosowane 

pytanie, w imieniu całej grupy.  

-Katecheta lub wyznaczony przez niego uczeń zapisuje zdobyte punkty przez 

każda grupę na tablicy.  

3. Praca w grupach( losowanie pytań, ustalanie odpowiedzi, podanie odpowiedzi 

przez przedstawiciela grupy). 

4. Zapisywanie na tablicy punktów zdobytych przez grupy. 

5.Podsumowanie pracy uczniów i nagrodzenie ich ocenami . 

 

Pytania za 1 punkt. 
1.Kiedy rozpoczyna się Wielki Post? 

2.Ile dni trwa okres Wielkiego Postu ? 

3.Jakie imię nadała Tradycja kobiecie, która otarła twarz Jezusowi? 

4.Czym żołnierz przebił bok Pana Jezusa ? 

5.Czym posypuje kapłan głowy wiernych w Środę Popielcową? 

6.Jak nazywamy dzień, w którym wspominamy wjazd Pana Jezusa do 



Jerozolimy? 

7.Jak nazywa się miasto, na wzgórzach którego umarł Pan Jezus ? 

8.Który z Apostołów zdradził Pana Jezusa? 

9.Gdzie Jezus modlił się przed Swoją męką? 

10. Jak nazywał się człowiek, który skazał Pana Jezusa na śmierć? 

 

Odpowiedzi do pytań za 1 punkt. 
1.Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową. 

2.Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni. 

3.Św. Weronika otarła twarz Jezusowi. 

4.Żołnierz przebił bok Pana Jezusa włócznią. 

5.W Środę Popielcową kapłan posypuje głowy popiołem. 

6.Ten dzień to Niedziela Palmowa. 

7. Miasto nazywa się Jerozolima. 

8. Apostoł Judasz zdradził Pana Jezusa. 

9.Pna Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym. 

10.Człowiek, który skazał Pana Jezusa na śmierć nazywał się Poncjusz Piłat.  

 

Pytania za 2 punkty. 

1.Jak nazywał się i skąd pochodził człowiek, który pomagał nieść krzyż Panu 

Jezusowi? 

2.Jak nazywał się człowiek, w grobie którego pochowano Pana Jezusa? 

3.Jak nazywa się dzień tygodnia, w którym w Kościele nie sprawuje się Mszy 

świętej? 

4.Jakie sakramenty ustanowił Pan Jezus w Wielki Czwartek? 

5.Kto stał pod krzyżem, gdy Pan Jezus umierał? 

6.Wyjasnij znaczenie słowa post. 

7.Wyjaśnij , czym jest modlitwa. 

8.Podaj nazwę IV i VI stacji drogi krzyżowej. 

9.Gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii? 

10.Jak nazywa się miejsce, na którym został ukrzyżowany Pan Jezus? 

 

Odpowiedzi do pytań za 2 punkty. 
1.Panu Jezusowi pomagał nieść Krzyż Szymon z Cyreny. 

2.Pana Jezusa pochowano w grobie Józef z Arymatei. 

3.Wielki Piątek jest dniem , w którym Kościół nie sprawuje Mszy świętej. 

4.W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. 

5.Kiedy Pan Jezus umierał pod krzyżem stała Maryja i Jego uczeń św. Jan. 

6.Post polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od spożywania pokarmów 

mięsnych w wyznaczone przez Kościół dni. 

7.Modlitwa to rozmowa z Bogiem. 



8.Stacja IV- Pan Jezus spotyka Swoją Matkę. 

Stacja VI- Św. Weronika ociera twarz panu Jezusowi. 

9.Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w Wieczerniku. 

10.Miejce, na którym został ukrzyżowany Pan Jezus to Golgota . 

 

Pytania za 3 punkty. 
1.Wymień trzy  wydarzenia z życia Pana Jezusa, które wspominamy w liturgii 

Wielkiego Piątku? 

2.Który z Apostołów zaparł się Jezusa trzy razy? 

3.Co to jest ,,święconka ”? 

4.Skąd bierze się popiół, którym kapłan posypuje głowy w Środę Popielcową? 

5.Kiedy jest obchodzony i na czym polega zwyczaj zwany Śmingus- Dyngus ? 

6.Kogo symbolizuje baranek poświęcony w Wielką Sobotę? 

7.Jakiego koloru szat używa kapłan w Wielkim Poście? 

8.Co to jest paschał? 

9.Co to jest jałmużna? 

10.Jak brzmi napis umieszczony na krzyżu Pana Jezusa? 

 

Odpowiedzi do pytań za 3 punkty. 
1. Skazanie Pana Jezusa, droga krzyżowa, śmierć na krzyżu i pogrzeb Pana 

Jezusa. 

2. Trzy razy wyparł się Pana Jezusa św. Piotr. 

3.Święconka to potrawy, które zostaną poświęcone  w Wielką Sobotę. 

4.Popiół, którym kapłan posypuje głowy wiernych w Środę Popielcową pochodzi 

z poświęconych palm z zeszłego roku. 

5.Śmingu – Dyngus obchodzony jest w Wielkanocny poniedziałek. 

6.Baranek poświecony w Wielka Sobotę symbolizuje Pana Jezusa.   

7.Kapłan w Wielkim Poście zakłada ornat koloru fioletowego. 

8.Paschał, to świeca poświecona w Wielką Sobotę. Symbolizuje Pana Jezusa 

Zmartwychwstałego. 

9.Jałmużna to dobrowolna ofiara  dla biednych i potrzebujących. 

10.Na krzyżu został umieszczony napis ,,Jezus, Król Żydowski” lub ,,Jezus 

Nazarejczyk Król Żydowski”.   
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