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14. niedziela po Trójcy Świętej 
 

 
Główna myśl: Bądź wdzięczny  
Tekst: Łk 17,11-19 – Uzdrowienie 10 trędowatych 
Wiersz: „Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki.” Ps 118,29 
 
Cele:  
Dziecko poznało historię uzdrowienia dziesięciu trędowatych. 

Dziecko wie, że należy być wdzięcznym za każdą rzecz, którą otrzymuje.  

Dziecko zostało zachęcone do dziękowania.   

 

 
I. Wstęp 
Cukierkowa lekcja 
Pomoce: cukierki lub ciastko dla każdego dziecka 

 

Przebieg:  

Witam was bardzo serdecznie na pierwszej powakacyjnej szkółce. Mam nadzieję, że odpoczęliście  

i wróciliście pełni energii do naszych zajęć. Na początek chcę każdemu z was dać „małe co nieco”. 

Dla każdego wystarczy. (Prowadzący częstuje każde dziecko. Stara się zapamiętać ile dzieci 

powiedziało „Dziękuję”.) 

 

Podsumowanie: 

Cieszę się, że każdy otrzymał to „małe co nieco”. Proszę, policzmy, ilu nas jest? (Wspólne liczenie 

osób.) Jest nas sporo, podczas częstowania słodkościami, zwracałam uwagę na to, ile osób 

powiedziało „dziękuję”. I muszę stwierdzić, że na taką ilość dzieci, słowo „dziękuję” powiedziało 

tylko/aż… (tutaj prowadzący podaje liczbę dzieci). Słowo „dziękuję” powinno mówić się zawsze, 

niezależnie od tego, czy otrzymana rzecz nam się podoba, czy też nie. O tym, że dziękowanie jest 

ważne, będziemy dzisiaj dowiadywać się na szkółce. Bardzo proszę, żebyście teraz wszyscy usiedli 

przede mną w półkolu na podłodze.  

 

II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, droga oznaczona na podłodze za pomocą klejącej ostrzegawczej taśmy, stopy różnej 

wielkości –  szablony na stronie 3.  

(czerwona stopa dla Pana Jezusa, kilka mniejszych pomarańczowych dla uczniów Jezusa, 10 stóp 

zielonych z czarnymi kropkami dla osób trędowatych)  

 

Przebieg:    

 

Dzisiaj razem z Panem Jezusem udamy się do Jerozolimy. (Na przygotowaną drogę należy 

przymocować czerwoną stopę Pana Jezusa.) Z Jezusem szli także Jego uczniowie. (Na drogę za 

czerwoną stopą przymocować mniejsze pomarańczowe stopy uczniów.) Gdy przechodzili przez pewną 

wioskę do Jezusa wyszło dziesięciu mężczyzn chorych na trąd. (Przymocować przed czerwoną stopą 

Pana Jezusa 10 zielonych stóp z czarnymi kropkami – stopy chorych na trąd.) Trąd to choroba, której 

w czasach Pana Jezusa nie można było wyleczyć. Ciało chorej osoby było pokryte brzydkimi 

wrzodami. W chwili, gdy stwierdzono, że osoba jest chora na trąd, musiała opuścić swój dom  

i zamieszkać w biednych lepiankach, razem z innymi trędowatymi. Chorzy nie mogli dotykać innych, 

by nie zarażać. A idąc musieli krzyczeć, że są nieczyści.  

Lecz tym razem, gdy trędowaci usłyszeli, że przez ich okolicę będzie przechodził Pan Jezus, od razu 

chcieli się z Nim spotkać. Dlaczego chcieli widzieć Jezusa? (odpowiedzi dzieci) Bo mieli nadzieję, że 

On ich uzdrowi. Dlatego bardzo głośno wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami” (Łk 17,13).  
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I co usłyszeli? Pan Jezus powiedział im: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. (Zielone stopy z czarnymi 

kropkami przesuwamy w jednym kierunku.)   

 

Trędowaci, tak jak powiedział im Pan Jezus, poszli do kapłana. W drodze odkryli, że na rękach, 

nogach, twarzach nie było już żadnych wrzodów, ran, które mieli. Wszyscy zostali uzdrowieni. Byli 

bardzo szczęśliwi, mogli już wrócić do swoich domów i rodzin. Rozbiegli się więc, każdy do siebie. 

(Prowadzący przesuwa zielone stopy z czarnymi punktami w różne kierunki, odwracając na drugą 

stronę bez czarnych kropek, bo zostali uzdrowieni.) Dziewięciu uzdrowionych śpiesznie wróciło do 

swoich domów. A jeden z nich, ten dziesiąty wrócił się, by podziękować Jezusowi za dar jaki 

otrzymał – za przywrócone zdrowie. (Prowadzący kładzie obok czerwonej stopy, zieloną z czarnymi 

kropkami, odwracając ją na drugą stronę.) Upadł na kolana przed Jezusem, głośno dziękował  

i chwalił Boga. Wtedy Pan Jezus odezwał się do niego: „Czy nie uzdrowiłem dziesięciu? Gdzie są ci 

pozostali?”. Wrócił tylko jeden, by okazać Panu wdzięczność.   
 
III. Zakończenie 
Gdyby Pan Bóg dawał ludziom tylko to, za co Mu dziękują, to co by otrzymywali? Co ty byś dziś 

otrzymał? A za co dzisiaj dziękowałeś Panu? Czy oprócz komórek, rolek, zabawki, za które 

dziękowałeś, otrzymałbyś coś jeszcze? Czy dziękujesz Panu za dom, w którym mieszkasz? Dziękujesz 

za mamę, tatę, rodzeństwo? Czy dziękujesz za jedzenie? Czy może uważasz, że to ci się należy?  

 

Pan Jezus chce byśmy byli wdzięczni za to, co otrzymujemy. Dlatego dziękujmy Panu każdego dnia      

za to, co nam daje. Także teraz możemy Mu podziękować. Proszę, wstańmy i w króciutkich 

modlitwach, każdy będzie mógł podziękować Bogu za jedną rzecz, którą otrzymał (króciutkie 

modlitwy dzieci). 

 

1. Wiersz biblijny 
„Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki.” Ps 118,29 

 

Pomoce: wiersz zapisać na czterech kartkach, według podanego poniżej wzoru: 

 

DZIĘKUJCIE PANU, 

 

ALBOWIEM JEST DOBRY, 

 

ALBOWIEM ŁASKA JEGO TRWA NA WIEKI. 

 

PS 118,29 

 

Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz. 
 

Dzisiejszy wiersz wzywa nas, by dziękować Panu Bogu. On jest dobry, wierny i łaskawy. Ma dla 

każdego z nas tylko to, co dobre. Dziękujmy więc Mu za wszystko, co każdego dnia od Niego 

otrzymujemy. Przeczytajmy głośno wiersz. Teraz powtórzmy go, czytając najpierw bardzo głośno, a 

potem coraz ciszej. Im mniejsze literki, tym wiersz powtarzajmy ciszej.   
 
2. Prace plastyczne 
A. Codzienne sprawy, za które powinniśmy dziękować   
Pomoce: po 10 małych kartek papieru dla każdej grupy, kredki, klej, duży szary papier z napisem: 

„JESTEM WDZIĘCZNY”  

 

Przebieg: dzieci dzielimy na grupy. Każda grupa otrzymuje po 10 kartek i kredki. Na kartkach rysuje 

lub zapisuje to, za co może dziękować Panu Bogu każdego dnia. Następnie przykleja pod 

przygotowanym napisem „JESTEM WDZIĘCZNY”. 
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