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4. niedziela pasyjna LAETARE – Radujcie się 

Główna myśl: Patrząc na Jezusa, możemy zmienić nasze życie.  
Wiersz przewodni: „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym 
ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.” Jana 12,24 
Fragment biblijny: Prośba Greków J12,20-26   
 

Cele:  

• dziecko wie, że nasionko zanim wyda plon musi obumrzeć  
• dziecko wie, że słowa zapowiedzi o zmartwychwstaniu wypełniły się  
• dziecko jest zachęcane, aby widzieć i szukać Jezusa 
• dziecko wie, że z Bożą pomocą może zmienić swoje życie na lepsze 

 

 

I. Wstęp 

Materiały: 2 mapety / kukiełki 

Scenka: 

Jaś: Małgosia słyszałaś? (Przybiega zdyszany, trzymając gazetę)  

Małgosia Co takiego miałam słyszeć? 

J: W gazecie jest napisane, że ta nowa gwiazda muzyki będzie w naszym mieście (nuci melodie) 

M: Aha. I co w związku z tym?   

J: Ja chcę ją zobaczyć! 

M: Ale co ci to da? To nie ma sensu, wiesz ile tam będzie ludzi? Bez sensu. 

J: Nie to ma sens, ja bardzo lubię słuchać jej muzyki i chciałbym ją zobaczyć i zadać jej kilka pytań.  

II. Szkółka 

Materiały: ziarno pszeniczne, napis: PANIE CHCEMY WIDZIEĆ JEZUSA 

1.  Ludzie szukają Pana Jezusa 

W czasach Pana Jezusa, ludzie także chcieli poznać tego, o którym wieści się bardzo szybko 
rozchodziły. Ludzie szukali kontaktu z Jezusem i dlatego zwrócili się do uczniów Pana 
o umożliwienie takiego spotkania. Umieść na tablicy napis: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Podczas 
świąt do Jerozolimy przybywało wiele ludzi, nie tylko wierzących, ale także takich, którzy szukali 
Boga.   
 
2. Jezus daje się odnaleźć 

Pan Jezus wiedział, że jego śmierć się zbliża. W sytuacji kiedy rodzice nam coś obiecają nie umiemy 
się doczekać, oczekujemy tego wypatrujemy odpowiedniego czasu odpowiedniej godziny. Podobnie 
było z życiem Pana Jezusa on wiedział, że przyszedł na ziemie po to, aby dać się poznać człowiekowi, 
dać przykład jak żyć. I co najważniejsze umrzeć za jego grzechy na krzyżu. Pan Jezus pokazał nam 
abyśmy, wyzbywali się grzeszności i dążyli do czegoś dobrego.  
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3. Co obumrze, obfity owoc wyda 

W naszym, życiu ważne jest, aby zdecydować się pójść za Jezusem, Pójść za Jezusem znaczy 
naśladować go i słuchać. Tydzień temu mówiliśmy jak Pan Jezus powiedział do ludzi pójdź za mną. 
Czy oni odpowiedzieli na zaproszenie?   
Dziś Pan Jezus zwraca naszą uwagę na to abyśmy porzucili to co złe, abyśmy zaniechali tego co wiąże 
się z życiem doczesnym i myśleli o życiu w niebie. (przeczytaj wersety 24-26) 
Według przeczytanych wersetów, co powinniśmy zrobić?  
W tych wersetach Pan Jezus zwraca naszą uwagę na to, że to co złe w naszym życiu powinno umrzeć. 
Zło, które jest w nas kiełkuje i wydaje złe owoce, co niestety nas ludzi niszczy, niszczy naszą relację  
z innymi ludźmi a także z Panem Bogiem. Dobrze jest jak zaniechamy tego wszystkiego i zaczniemy 
dobrze czynić. Pan Jezus chce zmienić nasze życie i pomóc nam dobrze czynić. On dał nam przykład 
jak troszczyć się o ludzi, kochał ich. My także możemy wszystko co złe obracać w dobro i w swoim 
życiu wydawać dobre owoce.   
 

III. Werset biblijny 

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz 
jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.” Ewangelia Jana 12,24 
 
Materiały: ziarno pszenicy, ziemia, napisany werset 

Wyjaśnij werset. Aby z ziarna wyrosły kłosy należy go zasiać, musi się ono znaleźć w ziemi. Musi 
umrzeć, aby z jego wnętrza mogło wykiełkować nowe zboże. Pszenica była w Izraele najważniejszym 
zbożem. Jej ziarna spożywano pod dwoma postaciami zmielone na mąkę, z nich wypiekano chleb oraz 
ziarna prażone (1 Sam 17,17.25.18), aby było ziarno należy z poprzedniego zbioru zostawić część. 
Poszczególne ziarenka umierając dają nowe życie kłosom, które wydają plon. 
 

IV Prace plastyczne 

propozycja 1: 

Wersety na każdy dzień  

Potrzebne materiały: skopiowany arkusz 1, nożyczki, paski papieru (będące jezdnią – mogą być 
czarne, szare lub białe), spinacze. 
Sposób wykonania: wycinamy w poprzek kartki zginamy w 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:  

Wysiewamy rzeżuchę, pszenicę 

Opcja 1  
Potrzebne materiały: Werset – skopiowany arkusz 2, wykałaczki, taśma klejąca, kredki, nasionka 
rzeżuchy, plastikowe pojemniki (podstawki pod kwiatki lub pudełka po serkach, margarynie), wata, 
papier samoprzylepny, nożyczki, różne wzory dziurkaczy. 
Sposób wykonania: Dzieci ozdabiają opakowanie za pomocą samoprzylepnego papieru, następnie 
wykładają watę, rozsypują ziarenka, podlewają wodą. Werset ozdabiają, a następnie naklejają na 
wykałaczkę i przymocowują na ozdobionym pojemniku. 
 
Opcja 2  
Potrzebne materiały: Werset – skopiowany arkusz 2, wykałaczki, taśma klejąca, kredki,  ziarno 
pszenicy, ziemia, doniczki (plastikowe kubeczki), papier kolorowy, różne wzory dziurkaczy.  
 
Sposób wykonania: Dzieci za pomocą samoprzylepnego papieru mogą ozdobić kubeczki. Następnie 
do kubeczka wsypują troszeczkę ziemi, kładą nasionko, zasypują ziemią i podlewają. Werset 
ozdabiają, naklejają na wykałaczkę i przymocowują do ozdobionego pojemnika. 


