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Anna Drąg 

  

Typ szkoły: Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

Klasa: III PPB 

 

TEMAT ZAJĘĆ : Poznajemy nabożeństwa wielkopostne – Droga Krzyżowa. 

 

1. Cele zajęć: Zapoznanie dzieci z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. 

 Ukazanie dzieciom wyjątkowego charakteru tego nabożeństwa. 

 Kształtowanie postawy współprzeżywania spotkania z cierpiącym Jezusem.  

           

2. Słowa klucze: Droga Krzyżowa, Mama Maryja, Szymon z Cyreny, Weronika, Płaczące kobiety, śmierć, krzyż, grób. 

3. Uwagi metodyczne:  

a. pomoce dydaktyczne: PCSy do komunikacji, gitara, karty ze stacjami drogi krzyżowej, sensoryczna plansza droga krzyżowa,  

plansza kalendarz wielkopostny, plansza – droga krzyżowa, plansza – szaty liturgiczne księdza kolory, gra memory: wielki post, 

puzzle - drewniana droga krzyżowa, pomoce plastyczne: kartki, nożyczki, kolorowy blok, klej. 

b. metody: pogadanka, opowiadanie, gra dydaktyczna – memory, praktyczne działanie – praca plastyczna. 

c. literatura i środki audiowizualne: 

- wykorzystane: Praca zbiorowa „Biblia małego detektywa Nowy Testament”, obrazki ze galerii Google,  

E. Skarżyńska „Droga Krzyżowa malucha”. 

- polecane: - 

 

Struktura lekcji Przekazywane treści Czynności Nauczyciela Czynności ucznia Czas 

1. Wstęp Podstawowe 

wiadomości 

o Wielkim Poście - 

przypomnienie 

1. Przywitanie.  

2. Modlitwa piosenką: 

„Zdrowaś Maryjo…” 

 

3. Pogadanka przypominająca wiadomości: 

- Kalendarz Liturgiczny: co wskazuje strzałka? 

- Kiedy zaczął się Wielki Post? 

- Jaki kolor szat nosi ksiądz w Wielkim Poście? 

Uczniowie wykonują znak krzyża 

i śpiewają piosenkę na modlitwę. 

 

Uczniowie odpowiadają na pytania 

i pokazują obrazki. 

 

 

 

10 min 

2. Rozwinięcie Poznawanie 

zwyczajów 

chrześcijańskich 

związanych 

z obchodami roku 

1. Piosenka    „Na drodze Cię Jezu spotykam 

I Krzyża ciężkiego dotykam 

Więc pójdę za Tobą cichutko  

          By ulżyć choć trochę twym smutkom 

”. 

Uczniowie śpiewają i słuchają 

piosenki. 

 

 

 

15 min 
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liturgicznego. 2. Sensoryczna Droga Krzyżowa. 

 

3. Pogadanka i opowiadanie. 

- Kiedy odprawiana  jest droga krzyżowa? 

- Kogo Pan Jezus spotkał na podczas drogi krzyżowej? 

- Ile razy upadł? 

- Co było na końcu drogi Jezusa? 

 

4. Tworzenie planszy z postaciami, które spotkał Jezus 

podczas Drogi Krzyżowej. 

 

5. Układanie puzzli – Droga Krzyżowa. 

 

Uczniowie dłońmi przechodzą 

przez matę sensoryczną z drogą 

krzyżowa 

Uczniowie słuchają i odpowiadają 

na zadane pytania, odnajdują 

obrazki i przyczepiają co planszy. 

 

 

 

 

Uczeń układa puzzle. 

3. Posumowanie  1. Piosenka:  

„Rysuję krzyż z kropelką krwi i jedną dużą łzą. 

Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. 

Za ten krzyż i Twoje łzy,  

za serdeczne krople krwi. 

Jezu dziękuję Ci. 

Za otwarte nieba drzwi,  

drogę którą szedłeś Ty, 

Jezu dziękuję Ci.”. 

 

2. Praca plastyczna: Krzyż Jezusa. 

 

3. Notatka w zeszycie – obrazki z drogą krzyżową. 

Uczniowie śpiewają i pokazują 

piosenkę. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie przyklejają wcześniej 

przygotowane elementy tworząc 

plakat. 

Uczniowie wklejają do zeszytu 

obrazki. 

15 min 

4. Zakończenie  1. Zadanie domowe: przytulić mamę, tatę lub kogoś 

bliskiego 

2. Sprzątanie stanowiska pracy. 

3. Pożegnanie. 

 5 min 
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