Renata Wojtera
Scenariusz zajęć z zastosowaniem gry dydaktycznej (dwie jednostki lekcyjne)
Klasa II Szkoły Podstawowej
Temat: Jezus oddaje swoje życie za nas. Wielki Piątek.
Cel główny:
Ukazanie sensu cierpienia i znaczenia śmierci Jezusa na krzyżu. Przygotowanie do należytego
przeżycia Wielkiego Piątku. Wychowywanie do poszanowania krzyża.
Cele szczegółowe: uczeń
- zna stacje drogi krzyżowej
- wie, że Jezus umierając na krzyżu, przebaczył swoim oprawcom;
- wie, że Chrystus nadal jest prześladowany w swoich wyznawcach;
- potrafi powiedzieć, czego pamiątkę obchodzimy w Wielki Piątek
- pragnie szanować krzyż; - rozumie, że należy przebaczać i prosić o przebaczenie

Metody :
- rozmowa kierowana
- pogadanka
- kolorowanie z uzupełnianiem treści,
- gra dydaktyczna

Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna ze zdjęciami stacji drogi
krzyżowej.
- karteczki z opisem poszczególnych stacji drogi
krzyżowej;
- napis na tablicy: Kłaniamy Ci się Panie Jezu
Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę
Swoją świat odkupić raczył.
- karta pracy (kolorowanka: stacje drogi krzyżowej)
- karty gry dydaktycznej typu Memo

PRZEBIEG ZAJĘĆ - pierwsza jednostka lekcyjna
Część wstępna:
1. Powitanie uczniów.
2. Modlitwa: W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj
się nad nami.
3. Sprawdzenie listy obecności.
Część właściwa:
Wprowadzenie do katechezy.
Katecheta tekst modlitwy Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę
Swoją świat odkupić raczył wypisuje na tablicy przed lekcją.
Wskazuje, że przed chwilą zrobiliśmy znak krzyża i że powinniśmy go robić bardzo często.
K: Kiedy robimy znak krzyża?
Spodziewane odpowiedzi: gdy zaczynamy i kończymy dzień,
przed każdym posiłkiem,
przed każdą modlitwą.
gdy przechodzimy obok kościoła lub kapliczki.
K: Powiedzcie mi, z jakim wydarzeniem łączy się znak krzyża?

Dzieci zapewne potrafią powiedzieć o śmierci Jezusa.
K: Dzisiaj postaramy się przypomnieć wydarzenia męki i śmierci Pana Jezusa.
Odkrywanie wezwania Bożego:
Katecheta pokazuje uczniom na ekranie multimedialnym zdjęcia przedstawiające kolejne stacje drogi
krzyżowej. Przy każdym zdjęciu pyta dzieci, co widzą? Naprowadza na właściwe rozważania, które na tej
lekcji są bardzo krótkie. Przed każdym obrazem dzieci czytają modlitwę zapisaną na tablicy. Po obejrzeniu
obrazu mówią modlitwę z początku katechezy. I katecheta wyjaśnia dzieciom, że tak jest na drodze
krzyżowej, która jest odprawiana w kościele. Większość dzieci nie uczestniczy w tym nabożeństwie.
Nagradzamy dzieci pozytywnymi ocenami lub plusami za aktywność.
Jezus umarł na krzyżu na górze zwanej Golgotą. Nawet wtedy, gdy bardzo cierpiał, gdy ludzie Go
ranili. Jezus ciągle modlił się za nich, ciągle ich kochał. Pokazał w ten sposób, jak wielka jest Jego Miłość
do nas.
Odpowiedz na wezwanie Boże:
K: Dzień, w którym obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa na krzyżu, nazywamy Wielkim Piątkiem.
(napis wydrukowany zamieszczamy na tablicy) W ten dzień ludzie adorują krzyż Jezusa, który jest
wystawiony w każdym kościele. Krzyż jest dla nas znakiem wybawienia i przebaczenia.
K: Dlaczego ludzie potrzebują przebaczenia?
Dzieci najczęściej odpowiadają: bo grzeszą.
K: Krzyż jest znakiem, że Bóg przebacza ludziom ich grzechy. Za kogo umarł Jezus na krzyżu?
Dzieci odpowiadają: za nas, za grzeszników.
K: Pan Jezus zachęca nas byśmy powierzyli Mu siebie, byśmy złożyli nasze grzechy u stóp Jego krzyża i
prosili Go o przebaczenie, a On zgładzi je wszystkie natychmiast.
Część końcowa
Utrwalenie:
Dzieci otrzymują kartę pracy z rysunkami przedstawiającymi drogę krzyżową. Do tego otrzymują karteczkę
na której są wypisane wszystkie stacje drogi krzyżowej bez numeracji. Zadaniem dzieci jest dopasować
odpowiednio napisy do rysunku i nadać numer rysunkowi, w zależności od tego, która stację drogi
krzyżowej przedstawia. (stacje są ułożone we właściwej kolejności I – XIV, karta pracy w załączniku)
Stacja I: Piłat skazuje Jezusa na śmierć.
Stacja VII: Jezus upada po raz drugi.
Stacja II: Jezusa bierze krzyż.

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad

Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy pod

Nim Niewiasty.

ciężarem krzyża.

Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci.

Stacja IV. Jezus spotyka swoją Matkę.

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony.

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść

Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża.

krzyż Panu Jezusowi.

Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu.

Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża.

Jezusowi.

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu.

Modlitwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste
zmiłuj się nad nami.

PRZEBIEG ZAJĘĆ - druga jednostka lekcyjna
Część wstępna:
1. Powitanie uczniów.
2. Modlitwa: W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj
się nad nami.
3. Sprawdzenie listy obecności.
Część właściwa:
Wprowadzenie do katechezy. Katecheta tekst modlitwy Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy
Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył wypisuje na tablicy przed lekcją.
K: W jaki dzień wspominamy drogę krzyżową?
Wielki Piątek.
K: Dzisiaj spróbujemy rozważać drogę krzyżową Pana Jezusa.
Odkrywanie wezwania Bożego:
Katecheta rozdaje grę memo jedną na 1 parę uczniów. Gra może być wykonana na kolorowym
papierze zalaminowanym lub na kartonie naklejone wydruki. Z jednej strony dzieci mają wydrukowane
ryciny, które znają, bo kolorowali je na poprzedniej lekcji. Do rycin dopasowują opis stacji. Stacje układają
na stoliku od I do XIV. Grają aż ułożą wszystkie pary. Po skończonej grze sprawdzamy wspólnie w klasie
czy dobrze dopasowali. Na kartach znajdują się odniesienia drogi krzyżowej i ofiary Jezusa do naszego
życia. Są one podkreślone. Zwracamy uwagę aby uczniowie czytali całe teksty i grali powoli, gdyż mają na
to całą lekcję.
Odpowiedz na wezwanie Boże:
Dzieci mówią o swoich przemyśleniach, czy coś ważnego w teściach podkreślonych znaleźli dla siebie? Czy
coś ich dotknęło?
Część końcowa
Modlitwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
W załącznikach:
1. Karta pracy – Stacje drogi krzyżowej – WIELKI PIĄTEK
2. Podpisy do poszczególnych stacji drogi krzyżowej
3. Nadruki do gry Memo – obrazki i teksty opisu stacji drogi krzyżowej.

