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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

TEMAT ZAJĘĆ: Niosę krzyż z Panem Jezusem 
 

Cele katechetyczne: 

-Ukazanie wybranych wydarzeń z drogi krzyżowej Pana Jezusa; 

- Kształtowanie postawy współcierpienia z Jezusem; 

- Zapoznanie z poszczególnymi stacjami drogi krzyżowej Pana Jezusa;  

- zmotywowanie do wytrwałej pracy w pokonywaniu trudności; 

 

Treści 

Wybrane stacje drogi krzyżowej. 

Współcierpienie z Panem Jezusem podczas Jego drogi krzyżowej. 

 

Wymagania 

 Uczeń: 

- opowiada wybrane sceny z drogi krzyżowej (stacje: II, III, XII); 

- podaje prawdę, że owocem cierpienia Jezusa jest odkupienie wszystkich ludzi;  

- pamięta tekst modlitwy „Któryś za nas…”(zadanie domowe) 

- pamięta słowa : Na drodze Cię, Jezu, spotykam… 

 

Postawy 

Uczeń: 

- ocenia swoją postawę wobec cierpienia, porównuje ją z postawą Jezusa; 

- prosi Jezusa o pomoc w pokonywaniu trudności; 

- chce brać udział w nabożeństwie drogi krzyżowej 

 

Metody, techniki i formy: 

rozmowa kierowana, prezentacja obrazów, mini celebracja, śpiew, podanie 

informacji, uzupełnienie rysunku naklejką, kolorowanie. 

 

Środki dydaktyczne: obrazy stacji drogi krzyżowej, drewniany krzyż, świeczki 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie 



Przygotowuje uczniów do modlitwy: śpiew pieśni: Wielki Post… 

Zadaje dzieciom pytania: 

Kochane dzieci powiedzcie mi jaki czas teraz przeżywamy? (czas Wielkiego Postu) 

Jak nazywa się ta środa, która rozpoczęła Wielki Post? (Środa Popielcowa) 

A może ktoś z Was pamięta, ile dni trwa Wielki Post? (40) 

 

2. Podanie prawdy 

W czasie Wielkiego Postu przypominamy sobie pewną drogę. 

Kto z Was kiedyś podróżował pociągiem? 

Jak nazywają się te miejsca w których zatrzymuje się pociąg? (te miejsca to są stacje). 

Podobnie przed swoją śmiercią Pan Jezus też przeszedł pewną drogę i też zatrzymywał się. 

Kto z Was wie lub pamięta jak się nazywa ta droga, którą przeszedł Pan Jezus? ( to jest droga 

krzyżowa) 

Na tej drodze Pan Jezus też zatrzymywał się . Tak jak pociąg zatrzymuje się na stacjach tak 

Pan Jezus też zatrzymywał się na stacjach. 

Dziś przeżyjemy 14 takich stacji. W naszym podręczniku zwrócimy w sposób szczególny 

uwagę na tylko 3 stacje II, III i XII i po drodze krzyżowej do niektórych stacji przykleimy nr 

tej stacji i jedną z nich pokolorujemy. 

Zanim zaczniemy się wspólnie modlić, bo dzisiejszą lekcję przeżyjemy jako wspólną 

modlitwę to byście przypomnieli mi co usłyszymy jeżeli w górach albo w lesie coś 

zaśpiewamy albo zawołamy.(usłyszymy echo) i dzisiaj też w ten sposób będziemy rozważali 

stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa, że ja będę śpiewała pierwszą część rozważania będziemy 

o tym myśleli, a wy będziecie po mnie powtarzali. 

Przejdziemy te stacje razem. Kiedy będziemy przechodzili od stacji do stacji możemy w ten 

sposób szczególny pozdrowić Pana Jezusa w kościele mówimy: Któryś za nas cierpiał rany. 

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I jest taka stacja przy której Pan Jezus spotyka swoją mamę 

i przy niej możemy powiedzieć i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za 

nami. 

. 

3. Pogłębienie 

Rozdaje  uczniom stacje drogi krzyżowej (1 dziecko-1 stacja , dzieci trzymające poszczególne 

stacje nie pokazują dopóki do nich nie podejdzie dziecko z krzyżem)  

 

Ref.: Na drodze Cię, Jezu spotykam 



I krzyża ciężkiego dotykam 

Więc pójdę za Tobą cichutko, 

By ulżyć choć trochę Twym smutkom. 

 

Stacja  1. Stoisz tak cicho /a oni kłamią/ tak Cię to boli/, a słowa ranią.  

Stacja 2. Krzyż ciężki od grzechów/ całego świata. /Bierzesz w ramiona/ Krzyż tak jak 

brata. 

Stacja 3. Tyle tu ludzi/ Ty krzyż sam niesiesz, /A gdy upadniesz /Nikt nie podniesie. 

Stacja 4. Jak cień jest wierna /i zawsze blisko. /Matka da dziecku /Więcej niż 

wszystko. 

Stacja 5. Czasem jak Szymon/ ktoś musi pomóc,/ nie wiedząc ile/ ulżył tym komuś.  

Stacja 6. Jak Weronika/ chustką swą białą/ twarzy dotykam/  by mniej bolało. 

Stacja 7. Znowu upadłeś /i wstać Ci trudno/, przytulasz ziemię/ od grzechów brudną. 

Stacja 8. Co mówisz, Jezu/ tym, którzy płaczą?/ Niech swoje grzechy/ Przez łzy 

zobaczą. 

Stacja 9. Padasz na ziemię/ ciężko i nisko/, by grzesznik poczuł/, że jesteś blisko. 

Stacja 10. Oddajesz wszystko/ serce i szatę/, bo masz miłością/ serce bogate. 

Stacja 11. Gwoździe to znaki/ Twojej miłości/ I że nas nigdy/ Już nie opuścisz.  

Stacja 12. Ciemno się robi/ gdy Ty umierasz/ po to, by niebo/ krzyżem otwierać. 

Stacja 13. Gdy noc się zbliża/ Twe ciche Ciało/ zdjęli już z krzyża/ by grób swój 

miało. 

Stacja 14. Ciemno jest w grobie/ jak w środku nocy/. Pojutrze Jezu/ wszystkich 

zaskoczysz! 

4. Zastosowanie 

Dziękuję za to, że tak pięknie przeszliśmy razem z Panem Jezusem stacje drogi krzyżowej i 

przyglądałyście się jak Pan Jezus za nas cierpiał. My też w swoim życiu mamy różne stacje, 

czasem upadki i spotkanie z mamą oraz takie osoby, które nam pomagają i te które nie chcą 

nam pomóc. 

4. Powtórzenie 

Chcemy teraz przypomnieć sobie 3 stacje którym mówiłam na początku katechezy. 

Przyjrzyjcie się ilustracją, które mamy w podręczniku. (podręcznik ucznia str. 78 i 79) 



 O czym opowiada ta stacja? To stacja II,  Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. 

A na tej kolejnej co Pan Jezus zrobił? (upadł). Kto z Was zapamiętał ile razy Pan Jezus upadł 

w czasie drogi krzyżowej? (3 razy) 

Stacja kolejna XII to najboleśniejsza dla Matki Bożej i dla tych którzy kochają Pana Jezusa i 

my też stajemy pod krzyżem i patrzymy że Pan Jezus z miłości do nas to robi i żebyśmy 

pamiętali o tym że Pan Jezus tak bardzo nas kocha i żebyśmy za to dziękowali oraz byśmy 

przyjmowali nasze trudności z miłości do Pana Jezusa. W tej miłości i poświęceniu chcemy 

go naśladować. 

 

Nabożeństwa drogi krzyżowej odbywają się w Wielkim Poście w każdy piątek. W naszym 

kościele o godz. 16.00. Wiemy że czas pandemii trochę nam utrudnia w uczestnictwie Drogi 

Krzyżowej, ale jeżeli ktoś z Was może to zachęcam by przyjść do kościoła. Jeśli nie możecie 

to w domu piątek możecie przejść swoją drogę krzyżową przypominając to co mówiliśmy na 

lekcji, albo pomodlić się za osoby które cierpią modlitwą „Któryś za nas cierpiał rany…”  

5. Zakończenie 

Na zakończenie pomódlmy się za tych którzy cierpią słowami „Któryś za nas…” 

 


