
Drodzy Rodzice!  

1. Dzisiaj proponuję porozmawiać z dzieckiem na temat prawdy i fałszu (kłamstwa). 

2. Proszę o odczytanie opowiadania „Kto popsuł bałwana”: 

 

W nocy spadł świeży śnieg. Jego białe płatki pięknie odbijały promienie zimowego 

słońca. Gdy dzieci zjadły śniadanie, pani powiedziała: 

– Moi drodzy. Przejdziemy teraz do szatni i ubierzecie się w swoje kurtki, szaliki, 

czapki i rękawice. Wyjdziemy na plac zabaw i ulepimy bałwany. Chłopcy ulepią swojego,  

a dziewczynki swojego. Zobaczymy, komu to lepiej pójdzie. 

– Hura! – zawołały dzieci i grzecznie ustawiły się w parach przy wyjściu z sali. 

Po szybkim przebraniu cała grupa wyszła na przedszkolny plac zabaw. Wszyscy 

zabrali się do pracy. Dziewczynki już kończyły, gdy nagle podbiegł Kacper i zburzył 

ich bałwana. Julka zawołała: 

– Proszę pani! Kacper zburzył naszego bałwana! 

– To nie ja, to Agnieszka to zrobiła – powiedział do pani Kacper. 

– Czy na pewno Kacperku? – zapytała go pani Ewa. – Wiesz chyba, że nie należy 

kłamać? 

 

3. Można teraz zadać pytania: 

– Kto popsuł bałwanka? 

– Co powinien zrobić Kacper? 

4. Po udzieleniu odpowiedzi kończymy opowiadanie: 

 

–  No dobra…, to ja to zrobiłem – wybąkał Kacper. – Bo nam się nie udawało, 

a dziewczyny już prawie kończyły – powiedział chłopiec, spuszczając głowę. 

– Ale to, że wam się nie udawało, to nie powód, aby niszczyć pracę koleżanek – 

stwierdziła pani. 

– Przepraszam was, dziewczyny – powiedział Kacper. – Co ja mam teraz zrobić, 

proszę pani? – zapytał. 

– Teraz pomożesz koleżankom odbudować bałwana. Zgadzacie się dziewczynki? 

– Tak – zgodnie powiedziały Julka i Agnieszka. 

 

5. Zachęcam teraz by pobawić się w rozpoznawanie prawdy i fałszu, np. mówiąc: Mam na imię 

(podać prawdziwe imię) i mam niebieskie włosy. Dziecko ma za zadanie odpowiedzieć  

co w tym zdaniu jest prawdą a co fałszem, itd. 

6. Bardzo proszę by zwrócić uwagę na to, iż Dobry Bóg pragnie, aby Jego dzieci mówiły dobre 

słowa. Nie chce, by kłamały, tylko mówiły prawdę. Gdy zdarzy się nam, że powiemy coś złego, 

należy przeprosić. Jeśli coś zniszczymy, powinniśmy się przyznać i przeprosić za swoje 

zachowanie. 

7. Na zakończenie zachęcam do krótkiej modlitwy, na którą dzieci odpowiedzą: „Proszę Cię 

Jezu”. 

Panie Jezu, pomóż mi mówić prawdę. Naucz mnie też pomagać ludziom w potrzebie. 

(Proszę Cię, Jezu). 

 

Serdecznie pozdrawiam. 

Norbert Wieszołek, katecheta. 


