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1. niedziela pasyjna INVOCAVIT – Wzmocnij mnie, Panie Ps 91,15 
 

 
Główna myśl: Tylko Bóg może dać nam siłę by przeciwstawić się szatanowi.  
Wiersz przewodni: „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8  
Fragment biblijny: Kuszenie Jezusa Mt 4,1-11  
 

Cele:  
• dziecko zna historię kuszenia Jezusa  
• dziecko jest zachęcone, aby w chwilach zwątpienia i próby w modlitwie powierzyć je Bogu  
• dziecko wie, że Słowo Boże jest Chlebem żywota 

 

Propozycje pieśni:  
„Słowo Twoje” ŚE nr 346  
„Czytaj Biblię” Najpiękniejsze s. 7  
„Bóg dobry dla mnie jest”, Najpiękniejsze s. 3  
„Jezus kocha mnie to wiem”, Najpiękniejsze s.18  
„Kiedy czytam Boże Słowo”, Najpiękniejsze s. 20  
 

 

 

I. Wstęp 
(Materiał 1 przygotuj wcześniej: Arkusz: 1 i 2, 2 kartki bloku rysunkowego, klej, nożyczki, pomarańczowa 
kredka świecowa. Wydrukuj i wytnij arkusz 1 i 2 (tak, by nie było widać linii druku). Naklej arkusz 2 na 

arkusz 1, a następnie przyklej je na kartkę A4 za pomocą taśmy klejącej, na rogu kartki przyklej kolejną 
białą kartkę).  
Dziś mamy pierwszą niedzielę postu – co to oznacza? (odpowiedzi dzieci)  
Okres postu jest czasem przygotowania na wydarzenia wielkanocne.  
Przyniosłam ze sobą pewien obrazek (pokaż wcześniej przygotowany materiał nr 1).  
Może wam się wydawać, że jest to biała kartka, ale gdy ją pokolorujemy, coś nam się na niej ukaże. 
Spróbujcie zgadnąć co?  
(prowadząca osoba powoli kredką świecową zamazuje kartkę, dzieci odgadują, że jest to chleb)  
Chleb: Jak często go jemy? Policzcie ile razy w tygodniu jecie chleb? 
(odpowiedzi dzieci) 
 
Chleb jest znany od bardzo dawna, po hebrajsku chleb brzmi Lachem. 
Był on i jest uznawany za źródło siły. W Biblii wielokrotnie Słowo 
Boże jest porównane do chleba. Pokarm cielesny do pokarmu 
duchowego.  
Prowadzący wprowadza informacje, które uzna za stosowne dla danej grupy 

wiekowej.  

 
Informacje przydatne dla nauczyciela:  
Obecnie posiadamy wiele rodzajów chleba, początkowo chleb miał formę placka, który wypiekano na 
rozgrzanych kamieniach i zasypywano popiołem. Pierwotnie chleb był jedynie łamany, nie krojono go 
nożem (nóż był narzędziem na polowania). Łamanie chleba było symbolem społeczności przy stole  
(1 Mż 18,5).  
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W Biblii wielokrotnie mówi się o chlebie. Słowo „chleb” w Biblii występuje 230 razy (Barbara 
Szczepanowicz „Kuchnia Biblijna”, s. 85) 341 razy w Biblii Warszawskiej i 370 razy w Biblii 
Tysiąclecia.  
 
 
Chleb jako:  Werset  
Źródło siły  1 Krl 19,6n / Ps 104,14n  
Oznaka dobrobytu / braku dobrobytu (Kara Boża)  Am 4,6  
Ofiara składana Bogu na ołtarzu (12 szt.), co sabat zmieniana 3 Mż 23,17nn / 4 Mż 4,7  

3 Mż 24,5-8  
Błogosławieństwo  
Ratunek z głodu  

Łk 22,19 / Łk 24,30  
2 Mż 16,4-35  

Pokarm dla biednych – chleb jęczmienny  Ez 4,12  
Pokarm dla królów  1 Krl 4,22  
Pokarm duchowy  
(Nagroda) za ciężką pracę  1 Mż 3,19 / Ps 127,2  
Symbol czystości, niezakwaszony – maca, chleb przaśny  5 Mż 16,3 / 2 Mż 12,15.39  
Symbol grzechu, zepsucia – chleb kwaszony  2 Mż 23,18 / 5 Mż 16,3  
Symbol Chrystusa, życia i nieśmiertelności  J 6,51  
Symbol gościnności, przyjaźni 1 Mż 18,5 / 1 Mż 14,18n  
Powszechności – Modlitwa Pańska  Mt 6,11  
Oszustwo – konsekwencje  Prz 20,17  
 
II. Szkółka 
Pomoce: Materiały Kuszenie 1, 2, 3, 4 (arkusze 3-6)  
 
1. Pan Jezus na pustyni pości 40 dni i 40 nocy.  
 
Pierwsze kuszenie – szatan zna potrzebę ludzkiego ciała. Pan Jezus pościł. Dlatego szatan wystawia go  
na próbę – przeczytaj werset 3. Przyczep do tablicy odpowiedź Jezusa (materiał kuszenie 1 i 1.2). Słowa 
użyte przez Pana Jezusa to 5 Mż 8,3.  
 
2. Pan Jezus razem z Szatanem na świątyni  
 
Szatan kusi, aby wystawić na próbę bezpieczeństwo Pana Jezusa – przeczytaj werset 6. 
 
Przyczep do tablicy odpowiedź Pana Jezusa (materiał kuszenie 2). Słowa te to wskazówka dla ludzi  
jak mają postępować, podobnie było z przykazaniami. Słowa użyte przez Pana Jezusa to 5 Mż 6,16.  
 
3. Pan Jezus z szatanem na wysokiej górze  
 
Szatan uważa, że królestwa ziemi należą do niego i chce je oddać Jezusowi – przeczytaj werset 9. 
Królestwo Pana Jezusa jednak nie jest z tego świata. Wszystko co jest na niebie i na ziemi należy do 
niego. Pan Jezus bardzo zdecydowanie odpowiedział szatanowi. Przyczep do tablicy odpowiedź Jezusa 
(materiał kuszenie 3) Słowa użyte przez Pana Jezusa to 5 Mż 6,13.  
 
4. Zakończenie 
 
Pan Jezus dał nam przykład jak przeciwstawić się szatanowi. Tylko z Bożą pomocą znając Jego Słowo 
możemy przeciwstawić się złemu i pokusom. Pan Jezus odpowiadając szatanowi cytował Boże Słowo. 
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Dlatego tak ważne jest abyśmy uczyli się wersetów biblijnych oraz pieśni mówiących o Bogu na pamięć, 
bo one w chwili kuszenia mogą nam dodać siłę. Tylko Bóg może dać nam siłę przeciwstawić się 
szatanowi. Uczmy się więc Bożego Słowa na pamięć.  
 
III. Werset biblijny 
„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8  
 
Pan Jezus przyszedł na świat, aby szatan nie miał nad nami władzy, jego męka, śmierć  
i zmartwychwstanie wyzwoliły nas z jarzma grzechu. Szatan kusi nas w bardzo różny sposób  
i na wiele sposobów, również Pan Jezus był kuszony w różnych dziedzinach życia: potrzeby ciała, 
poczucie bezpieczeństwa pożądanie władzy. Pan Jezus jednak pokazał nam, że Bóg jest ponad tym 
wszystkim i tylko z Bożą pomocą możemy sobie dać radę.  
 
Sposób nauczenia: napisz na tablicy wszystkie spółgłoski zostawiając miejsce na samogłoski (możesz 
wykorzystać wydrukowany arkusz 7), poproś dzieci by spróbowały odgadnąć, o jakie wyraz chodzi,  
z czasem jak odgadują napisz samogłoski. Po odgadnięciu wszystkich słów powtórzcie kilka raz werset.  
 

IV. Prace plastyczne  
propozycja 1:  
wersety na każdy dzień (praca ta będzie częścią wszystkich sześciu niedziel 
pasyjnych, wersety umieszczone są wersetami z „Z Biblią na co dzień” – zachęć 
dzieci, aby codziennie nauczyły się fragmentu biblijnego. Słowo Boże może nam 
pomóc, kiedy jesteśmy kuszeni przez szatana)  
 
Potrzebne materiały: skserowane arkusze nr 8, nożyczki, paski papieru (będące 
jezdnią – mogą być czarne, szare lub białe), spinacze.  
 
Sposób wykonania: wycinamy w poprzek kartki, zginamy na wysokości 2 linii 
pionowej, w pustym kwadracie dzieci codziennie rysują to, co ich zdaniem 
przedstawia werset. Na paskach papieru dzieci malują znaki poziome,  
tak aby przypominały drogę. 
 
propozycja 2:  
Materiały: kartka papieru A5, klej nożyczki, wycięte z papieru 
kolorowego figury geometryczne: prostokąty, kwadraty, 
trójkąty, koła.  
 
Sposób wykonania: Dzieci przy pomocy kolorowych figur 
geometrycznych wyklejają scenę z opowiedzianej historii 
biblijnej. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Dorota Fenger 


