
SCENARIUSZ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  

w Szkole  Podstawowej nr 1 

 im. Janusza Korczaka w Sobótce  -  rok szkolny 2014/2015 

 

DATA: 3O - 31 marca 2015 r. 

MIEJSCE UROCZYSTOŚCI: szkoła, kościół parafialny pw. Św. Jakuba w Sobótce; 

GODZINA: 8:30 – 12:00; 

KOORDYNATOR: Ks. prałat Edward Jurek; 

UCZESTNICY: (uczniowie, nauczyciele, osoby występujące, które organizują uroczystość itp.) 

katechetki: Anna Majdzik, Ewa Dąbrowska; członkowie ERM, Koło gitarowe z p. K. Guzik; Ewa 

Nesterowicz; 

ODBIORCY: uczniowie klas 0-VI wraz z wychowawcami; 

OSOBY, INSTYTUCJE  WSPÓŁPRACUJĄCE: Agnieszka Dadełło, opiekun parafialnego koła ERM, 

Parafia Św. Jakuba w Sobótce  

ZAPROSZENI GOSCIE: - 

POZYSKANE ŚRODKI: - 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ:  

 I dzień rekolekcji: 

 Uroczyste rozpoczęcie rekolekcji przez Ks.prałata Edwarda Jurka. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z 
nauką rekolekcyjną „Naśladujemy Jezusa – czy ja też jestem jak miłosierny samarytanin?”; 

 Warsztaty klas IV-VI: 
- Praca z tekstem przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (5 minut); 

      - Warsztaty plastyczne prowadzone przez wychowawców (25minut): 
- „Miłosierny samarytanin to ja”; „Samarytanin dzisiaj; wystawa wykonanych prac w klasie lub na 

holu szkolnym (10 minut). 

 Warsztaty klas 0 – III: 
- Wprowadzenie w temat rekolekcji przez Ks.prałata Edwarda Jurka z krótką pogadanką wyjaśniającą 
hasło rekolekcji (5 minut); 
-Wspólny śpiew z animacjami ruchowymi (10 minut); 
- Nauka hymnu rekolekcji, pieśń pt. „Gdy po wielkim połowie” – z udziałem Koła gitarowego 

prowadzonego przez p. K. Guzik; ;  

- Prezentacja multimedialna o Dwunastu Apostołach (5 minut); 



 II dzień rekolekcji: 

 Uroczysta Msza Św. z udziałem całej społeczności szkolnej ze śpiewem i oprawą liturgiczną 
ERM oraz nauką rekolekcyjną o Wielkim Poście; 

 Klasy o-III: Warsztaty z wychowawcą w grupach na podstawie opowiadania Bruno Ferrero 
„Staruszka, która czekała na Boga” (10 minut); 

 „Tworzymy kodeks i mapę mentalną na temat traktowania bliźniego w codziennym życiu” (25 

minut); wystawa wykonanych prac w klasie lub na holu szkolnym (5 minut). 

 Klasy IV - VI: Warsztaty z wychowawcą w grupach na podstawie fragmentu Ewangelii św. 
Mateusza „Wszystko, co uczyliście jednemu z tych braci najmniejszych – mnieście uczynili” 
(10 minut):  „Tworzymy kodeks i mapę mentalną na temat traktowania bliźniego 
w codziennym życiu” (25 minut); wystawa wykonanych prac w klasie lub na holu szkolnym (5 
minut). 

 Prezentacja – quiz „Co wiemy o Wielkim Poście? (10 minut); 

 Wspólny śpiew hymnu rekolekcji (5 minut); 

 Przedstawienie poświęcone tradycjom i zwyczajom świąt Wielkanocy (20 minut); 
Uroczyste podsumowanie i zakończenie rekolekcji przez Panią Dyrektor, Aleksandrę 

Majdecką-Budziłek oraz Ks. prałata Edwarda Jurka (5 minut). 

 

CEL GŁÓWNY:  

 poszerzanie wiedzy religijnej dotyczącej życia Jezusa oraz tradycji i zwyczajów świąt Wielkanocy; 

 angażowanie uczniów do naśladowania Go w codziennym życiu i wyznaczanie uczniom 

konkretnych zadań apostolskich kształtujących  w nich postawę otwartości i uczynności wobec 

każdego człowieka – zasad zgodnych z programem wychowawczym szkoły; 

 motywowanie i ukazywanie sensu podejmowania wysiłku do systematycznej pracy nad sobą, 

szczególnie w okresie Wielkiego Postu; 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

uczniowie: 

• poznają biblijne wezwanie Chrystusa, aby zostać Jego uczniem i naśladować Go; i potrafią je 

właściwie zinterpretować; 

 poznają wartość nowych form i rodzajów modlitwy jako rozmowy z Bogiem wyrażanej tekstami 

biblijnymi, śpiewem, gestem a także za pomocą modlitwy spontanicznej; 

 potrafią podać przykłady, jak w swoim życiu można realizować zadanie Chrystusa, aby być Jego 

uczniem w konkretnych sytuacjach: w domu, szkole; w środowisku, w którym przebywają;  

• odkrywają, że realizacją wezwania Chrystusa na obecnym etapie ich życia jest przeciwstawianie 

się przemocy, walka z agresją, unikanie zachowań niemiłych bliźniemu a przede wszystkim 

staranie się o zgodne, oparte na wzajemnym zaufaniu i pomocy współdziałanie ze sobą;,   

• uświadamiają sobie, że każdy chrześcijanin jest przed Bogiem odpowiedzialny za realizację 

wezwania: „Wszystko, co uczyliście jednemu z tych braci najmniejszych – mnieście uczynili"; 

dostrzegają potrzebę niesienia pomocy młodszym, słabszym, chorym i cierpiącym; 



 znają i kultywują tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocy; 

• kształtują w sobie postawę współpracy i odpowiedzialności za czas rekolekcji i chętnie angażują 

się w przygotowanie w kościele liturgii mszy św., drogi krzyżowej, we wspólny śpiew i modlitwę, 

potrafią dzielić się z innymi swoją wiarą. 

TREŚCI: 

 Ewangelia św. Mateusza z wezwaniem: „Wszystko, co uczyliście jednemu z tych braci 

najmniejszych – mnieście uczynili”"; 

 Przesłanie Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy z uczniami dotyczące 

miłowania bliźniego.  

 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie; 

 Zwyczaje i tradycje świąt Wielkanocy.   

FORMY  I  METODY PRACY: 

Forma pracy: frontalna i zespołowa, indywidualna. 

Metody: Pogadanka, nauka rekolekcyjna, praca z tekstem biblijnym, śpiew z animacjami ruchowymi, 

prezentacja multimedialna, quiz, praca plastyczna, mapa mentalna, modlitwa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Teksty Ewangelii, Rzutnik multimedialny, teksty+nagrania CD i teledyski pieśni religijnych, 

prezentacje multimedialne. 

 DEKORACJE I REKWIZYTY: 

 Przygotowanie gazetki na holu szkolnym o Wielkim Poście - jako zapowiedź wydarzenia. 

 Sceneria przywołująca Ostatnią Wieczerzę; 

 Elementy tradycji świątecznych związanych z Wielkanocą.  

 

PRZEBIEG UROCZYSTOSCI: 

PONIEDZIAŁEK, 30 marca 2015r. 

 Godz. 8:30   Wyjście klas pod opieką wychowawców do kościoła parafialnego pw. św. 

Jakuba w Sobótce 

 Godz. 8:45 – 9:30   Uroczyste rozpoczęcie rekolekcji przez Ks.prałata Edwarda Jurka. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z nauką rekolekcyjną „Naśladujemy Jezusa – czy ja też jestem 
jak miłosierny samarytanin?”; 

 Godz. 9:30 – 9:45 Powrót do szkoły. 

PRZERWA ŚNIADANIOWA 9:45 – 10:00 



godz. 10:00 – 10:40 

Kl. 0 – III 

SALA GIMNASTYCZNA 

godz. 10:00 – 10:40 

Kl.. IV – VI 

PRACA W KLASACH:  

 Wprowadzenie w temat rekolekcji przez 
Ks.prałata Edwarda Jurka z krótką 
pogadanką wyjaśniającą hasło rekolekcji (5 
minut); 

 Wspólny śpiew z animacjami 
ruchowymi (10 minut); 

- Nauka hymnu rekolekcji, pieśń pt. „Gdy 

po wielkim połowie” – z udziałem Koła 

gitarowego prowadzonego przez p. K. 

Guzik; 

 Prezentacja multimedialna o Dwunastu 
Apostołach (5 minut); 

 Scenka „Ostatnia Wieczerza” (20 
minut). 

 

Opieka wychowawców klas i dyżury przy 

klasach  

od godz. 8:15 – 12:00: 

- „0” – P. Wiśniowska 

- Ia: A. Bednarczyk 

- Ib: B. Olichwer-Ostrowska 

- Ic: A. Rewucka 

- Id: A. Sztabinska 

- IIa: E. Spilnyk 

- IIb: A. Mielnikowska 

- IIc: M. Rodak 

- IIIa: T. Białucha 

- IIIb: M. Markiewicz 

- IIIc: P. Mozol 

 Praca z tekstem przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie (5 minut); 

 Warsztaty plastyczne prowadzone przez 
wychowawców (25minut): 
„Miłosierny samarytanin to ja”; „Samarytanin 

dzisiaj”. 

 Wystawa wykonanych prac w klasie lub na holu 
szkolnym (10 minut). 

 

 

 

 

 

Opieka wychowawców klas w godz. 8:15 – 

12:00: 

- kl. IVa: K. Guzik 

- kl. IVb: K. Pacek 

- kl. IVc: D. Świst 

- kl. Va: I. Stańczuk 

- kl. Vb: K. Biegańska 

- kl. Vc: E. Nesterowicz   

- kl. VIa: M. Szywała 

- kl. VIb: M. Reszke 

- kl. VIc: B. Słoma (od godz. 8.30 do 10.40)/ 

A.Polak-Kopacka  

(od godz. 10.40 do godz. 11.30) 

 



PRZERWA ŚNIADANIOWA 10:40 – 10:50 

10:50– 11:30 

 Kl. 0 – III 

PRACA W KLASACH: 

10:50– 11:30 

Kl.. IV – VI 

SALA GIMNASTYCZNA: 

 

 Projekcja filmu o miłosiernym 
Samarytaninie wg przydziału pomieszczeń 
(20 minut): 

- „0” – P. Wiśniowska 

- Ia: A. Bednarczyk,  

- Ib: B. Olichwer - Ostrowska 

- Ic i Id A. Rewucka  + A. Sztabinska w kl. Ic 

- IIa: E. Spilnyk 

- IIb: A. Mielnikowska 

- IIc: M. Rodak 

- IIIa: T. Białucha 

- IIIb i IIIc M. Markiewicz + P. Mozol (świetlica) 

 

 Warsztaty plastyczne:  ilustracje do 
obejrzanego filmu (20 minut). 

 Wystawa wykonanych prac w klasie 
lub na holu szkolnym (5 minut). 

 

 

 

 Wprowadzenie w temat rekolekcji przez 
Ks.prałata Edwarda Jurka z krótką pogadanką 
wyjaśniającą hasło rekolekcji (5 minut); 

 Wspólny śpiew z animacjami ruchowymi 
(10 minut); 

- Nauka hymnu rekolekcji, pieśń pt. „Gdy po 

wielkim połowie”;  

 Prezentacja multimedialna o Dwunastu 
Apostołach (5 minut); 

 Scenka „Ostatnia Wieczerza” (20 minut). 

 

OBIAD dla uczniów dojeżdżających godz. 11:30  

OBIAD dla uczniów niedojeżdżających godz. 11:45  

ODJAZD AUTOBUSÓW 12:00 

WTOREK, 31 marca 2015r.  



 Dyżury wychowawców w godz. 8:15 - 12:00 – jak w poniedziałek, 30.03. 

Kl. 0 – VI 

 godz. 8:30   Wyjście klas pod opieką wychowawców do kościoła parafialnego pw. św. 

Jakuba w Sobótce 

 godz. 8:45 – 9:30   Uroczysta Msza Św. z udziałem całej społeczności szkolnej ze śpiewem 

i oprawą liturgiczną ERM oraz nauką rekolekcyjną o Wielkim Poście; 

 godz. 9:30 – 9:45   Powrót do szkoły. 

PRZERWA ŚNIADANIOWA 9:45 – 10:00 

godz. 10:00 – 10:40 

Kl.. 0 – III 

PRACA W KLASACH: 

godz. 10:00 – 10:40 

Kl.. IV – VI 

PRACA W KLASACH:  

 Warsztaty z wychowawcą w grupach na 
podstawie opowiadania Bruno Ferrero 
„Staruszka, która czekała na Boga” (10 
minut); 

 „Tworzymy kodeks i mapę mentalną na temat 

traktowania bliźniego w codziennym życiu” 

(25 minut). 

 Wystawa wykonanych prac w klasie lub 
na holu szkolnym (5 minut).  

 Warsztaty z wychowawcą w grupach na 
podstawie fragmentu Ewangelii św. 
Mateusza „Wszystko, co uczyliście 
jednemu z tych braci najmniejszych – 
mnieście uczynili” (10 minut): 
 „Tworzymy kodeks i mapę mentalną na 

temat traktowania bliźniego 

w codziennym życiu” (25 minut); 

 Wystawa wykonanych prac w klasie lub 
na holu szkolnym (5 minut). 

PRZERWA ŚNIADANIOWA 10:40 – 10:50 

10:50– 11:30 
Kl. 0 – VI 

SALA GIMNASTYCZNA 

 Prezentacja – quiz „Co wiemy o Wielkim Poście? (10 minut); 

 Wspólny śpiew hymnu rekolekcji (5 minut); 

 Przedstawienie poświęcone tradycjom i zwyczajom świąt Wielkanocy (20 minut); 

 Uroczyste podsumowanie i zakończenie rekolekcji przez Panią Dyrektor, Aleksandrę 
Majdecką-Budziłek oraz Ks. prałata Edwarda Jurka (5 minut). 

OBIAD dla uczniów dojeżdżających godz. 11:30  

OBIAD dla uczniów niedojeżdżających godz. 11:45  

ODJAZD AUTOBUSÓW 12:00 
Opracowanie:  

Ks. prałat Edward Jurek,  

katechetki: Anna Majdzik, Ewa Dąbrowska; 


