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Święto Trójcy Świętej 
 
Główna myśl: Pan Bóg kocha ciebie 
 
Tekst: 2 Kor 13,11-13 – końcowe polecenia i pozdrowienia  
Wybrane teksty: 1 Mż 1;  J 14,16,18     
 
Wiersz: 2 Kor 13,13: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego 
niech będzie z wami wszystkimi” 
 
Cele:  
Dziecko wie kim jest Trójca Święta. 
Dziecko rozumie, że historia zbawienia wynika z miłości Boga do człowieka. 
Dziecko potrafi dostrzec związek historii zbawienia z Trójcą Świętą. 
 
I. Wstęp 
1. Kalendarz – wersja dla młodszych dzieci 
Pomoce: kalendarz, lód, garnek, czajnik elektryczny. 
 
Przebieg:  
 
Prowadzący wita wszystkich.  
 
Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej szkółce. Czasami jest tak, że coś się kończy, a coś 
innego się zaczyna. Np. za jakiś czas skończy się rok szkolny i zaczną się wakacje, prawda? 
A dzisiaj? Dzisiaj też coś się kończy. Kończy się Półrocze Pana w Roku Kościelnym. Półrocze 
Pana to czas szczególny. Czas, w którym mogliśmy sobie przypominać i świętować 
wydarzenia związane z życiem Pana Jezusa, z tym co dla nas zrobił. Kto chce powiedzieć 
jakie święta obchodziliśmy podczas ostatnich miesięcy?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Właśnie! Świętowaliśmy Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, a ostatnio było 
Święto Zesłania Ducha Świętego. Dzisiejsza niedziela, która kończy ten świąteczny czas, 
Półrocze Pana, to też święto. 
 
Osoba prowadząca szkółkę może posłużyć się kalendarzem, żeby pokazać na nim wszystkie 
wymienione święta. 
 
Podsumowanie:  
 
Mamy dzisiaj kolejną świąteczną niedzielę! Co to za święto? Święto Trójcy Świętej. 
Powtórzmy wszyscy.  
 
Dzieci powtarzają. 
 
A kim jest Trójca Święta? To jest trudne do wytłumaczenia. Jednak dziś spróbujemy 
wytłumaczyć to zagadnienie. Popatrzcie! Narysuję teraz trójkąt.  
 
Osoba prowadząca szkółkę rysuje na kartce trójkąt. 
 
Trójkąt ma trzy boki, a Trójca Święta to trzy osoby.  
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Osoba prowadząca szkółkę zapisuje na każdym boku narysowanego trójkąta: BÓG, JEZUS, 
DUCH ŚWIĘTY. 
 
Trzy osoby, a jednak jedność. Nasuwa się tutaj przykład wody. Gdy wodę damy do 
zamrażarki, to co się z nią stanie?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 

Zamieni się w lód. Popatrzcie.  
 
Osoba prowadząca szkółkę pokazuje lód, który przyniosła. 
 

A gdy lód na dłuższy czas położymy gdzieś poza lodówką, to co się z nim stanie?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Zacznie się topić, czyli zamieni się w wodę. Popatrzcie, przez ten krótki czas lód zaczął się 
topić, tyle wody powstało. A co się stanie, jeżeli wodę podgrzejemy?  
 
Osoba prowadząca szkółkę wlewa do czajnika wodę i podgrzewa ją aż zacznie się gotować. 
 
Gdy podgrzejemy wodę to zaczyna się gotować i paruje. Popatrzcie!  Jedna rzecz – woda,  
a jednak jest z niej i lód, i ciecz, i para. Podobnie jest z Trójcą Świętą. 
 
Osoba prowadząca szkółkę pokazuje na narysowany już trójkąt z napisem BÓG, JEZUS, 
DUCH ŚWIĘTY.   
 

Pan Bóg jest w trzech osobach, a jednak jest Jednością. Spróbujemy to dziś wytłumaczyć.      
 
2. Zadanie do wykonania – dla starszych dzieci  
Pomoce: duża kartka, mazak , małe karteczki, ołówki 
  
Przebieg:  
 
Mam dla was zadanie specjalne. Myślę, że nie będzie trudne. A już na pewno nie będzie 
trudne dla osób, które lubią matematykę. Każdy z was dostanie małą karteczkę i ołówek. 
Zapiszę na tablicy to zadanie, a wy spróbujecie go obliczyć i na otrzymanych karteczkach 
zapiszecie wynik. Ale uwaga nie rozmawiamy głośno, nie podpowiadamy sobie. Gdy 
wszyscy już zapiszą wynik, pozbieramy kartki i sprawdzimy jak wam poszło. Ciekawe czy 
wszyscy obliczą tak samo i czy wynik będzie poprawny? 
 
Osoba prowadząca szkółkę zapisuje na kartce działanie.      
 

1 + 1 + 1 = 
 
Wszyscy zapisują swój wynik. Po skończonym zadaniu karteczki zostają szybciutko zebrane  
i sprawdzone. 
 
Wynik, który się powtarzał to 3. Jeśli chodzi o matematykę, to macie rację. Ale dzisiejsza 
niedziela, która jest ostatnią niedzielą w Półroczu Pana przypomina nam o bardzo ważnej 
sprawie. Wy jesteście już duzi, to pewnie wiecie co to jest Półrocze Pana i nie muszę wcale 
tłumaczyć?  
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Odpowiedzi dzieci. 
 

Wiecie, że Półrocze Pana, to pierwsze świąteczne półrocze Roku Kościelnego. Dzisiejsza 
niedziela jest świętem Trójcy Świętej. 
 
Podsumowanie:  
 
Co to za święto? Kim jest Trójca Święta? Spróbujemy na to pytanie dziś odpowiedzieć.  
 

Osoba prowadząca szkółkę rysuje na kartce TRÓJKĄT, na jednym jego boku zapisuje BÓG, na 
drugim JEZUS , a na trzecim DUCH ŚWIĘTY. 
 
Narysowany trójkąt jest właśnie symbolem  Trójcy Świętej. Bóg + Jezus + Duch Święty = 
Jedność. Trzy osoby, a jednak Jedność. Trudno to zrozumieć, ale pomoże nam w tym 
przykład wody. Woda występuje w trzech stanach skupienia: stałym jako lód, ciekłym jako 
płyn i w stanie lotnym jako para. Trzy różne rzeczy, a jednak jedna substancja. Podobnie jest 
z  Trójcą Świętą - Trzy Osoby, a jednak Jedna. Więc nasz wynik dodawania będzie brzmiał:  
1+1+1= 1. Widzicie? Wynik naszego dodawania to nie 3, lecz 1. Dzisiejsze święto, Święto 
Trójcy Świętej, ma nam przypomnieć, że Pan Bóg działa w różny sposób. O tym sobie dzisiaj 
powiemy.  
 
II. Szkółka  
Pomoce: Trójkąt, który został przygotowany do wstępu, stacjonarny telefon, Biblia (starsze dzieci 
mogą zostać zaangażowane do czytania wyznaczonych historii), flanelograf do wybranych historii 
biblijnych omawianych podczas szkółki. 
 
Dla młodszych dzieci. 
 

1. Trójca Święta 
Mam nadzieję, że po tym naszym, krótkim wstępie, rozumiecie kim jest Trójca Święta.  
Wiemy, że Trójca Święta to Jeden Bóg, a jednak w Trzech Osobach – Bóg Ojciec, Bóg Jezus i 
Bóg Duch Święty. Teraz opowiemy sobie w skrócie o każdej z tych  osób. A właściwie to wy 
spróbujecie coś opowiedzieć albo przeczytać z Biblii. 
 
To może być zadanie dla starszych dzieci. 
 
2. Bóg Stworzyciel 
Pan Bóg, Bóg Ojciec, Stworzyciel  
 
Osoba prowadząca szkółkę pokazuje bok trójkąta z napisem: Bóg. 
 
On stworzył wszystko. 
 
Młodsze dzieci mogą wymienić, co stworzył Bóg. Starsi mogą przeczytać wiersze z Biblii z 1 Mż 
1 lub opowiedzieć. 
 
Wszystko to, co stworzył Bóg było bardzo dobre i doskonałe. Zwierzęta żyły w zgodzie, 
człowiek bez żadnych przeszkód mógł rozmawiać z Bogiem. Jednak z powodu 
nieposłuszeństwa człowieka, ta bezpośrednia relacja z Bogiem została zerwana. To tak, jak 
podczas rozmowy telefonicznej. Rozmawiamy przez telefon i nagle kabel został zerwany. Co 
się wtedy dzieje?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
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Rozmowa zostaje przerwana. Nie słyszymy już osoby, z którą rozmawialiśmy. Kontakt  
z Bogiem został przerwany, zerwany, wtedy, kiedy Ewa zerwała owoc z drzewa, z którego 
nie wolno było zrywać.  Taki był Boży zakaz. Wtedy pojawił się grzech, czyli 
nieposłuszeństwo. Pan Bóg musiał ukarać człowieka. Wiecie jak?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Pan Bóg wypędził ludzi z raju. To była konieczna kara, ale mam nadzieję, że pamiętacie,  
o tym, że Pan Bóg nas kocha. Wiele razy powtarzaliśmy to na szkółkach, prawda? I tak jest, 
bo On wcale nie zostawił człowieka samego, za to, że był nieposłuszny. Owszem ukarał go, 
lecz dał również obietnicę, że pośle na ziemię Zbawiciela, który to zerwane połączenie z Nim 
naprawi i połączy ten zerwany kabel.  
 
Pokazać telefon. 
 
Ludzie czekali na przyjście Zbawiciela, a Pan Bóg był i jest cały czas NAD NAMI. Żebyście  
o tym zawsze pamiętali, napiszę teraz w naszym trójkącie obok słowa: BÓG, słowa: NAD 
NAMI. I wyjdzie nam: BÓG NAD NAMI.  
 
Starszym dzieciom można powiedzieć o czasie Adwentu, który jest czasem oczekiwania na 
przyjście Jezusa. 
 
3. Jezus Zbawiciel  
Pan Bóg obiecał Zbawiciela i po długim oczekiwaniu Zbawiciel wreszcie przyszedł.  
 
Osoba prowadząca szkółkę pokazuje drugi bok trójkąta z napisem: Jezus. 
 
O tym mówią nam święta, które mogliśmy przeżyć w zimie. Kto powie co to za święta?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Tak, to Boże Narodzenie. Pan Jezus urodził się w Betlejem, został przywitany przez pasterzy, 
mędrców. Pan Jezus przyszedł na ziemię, żeby wykonać ważne zadanie. Wiecie, co to za 
zadanie?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Tak, tym zadaniem jest naprawienie zerwanej łączności z Bogiem. Jak Pan Jezus to zrobił?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Dał przybić się do krzyża. Umarł za nas, za nasze nieposłuszeństwo. I przez to zmył nasze 
grzechy, które odłączyły nas od Boga. Ale Jezus zmartwychwstał, żyje, i wrócił do swego 
Ojca. I te wydarzenia także mogliśmy sobie przypominać obchodząc święta, które już były. 
A wiecie jakie?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Niedziela Palmowa,  Wielki Piątek, Wielkanoc, Wniebowstąpienie. On to wszystko zrobił dla 
nas, bo nas kocha. Zrobił to DLA NAS, dlatego w naszym trójkącie obok słowa JEZUS 
zapiszę teraz DLA NAS. I wyjdzie nam: JEZUS DLA NAS.          
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4. Duch Święty Pocieszyciel 
Pan Jezus odchodząc do Ojca, obiecał swoim uczniom, że nie zostaną sami, bo pośle im 
Ducha prawdy, Pocieszyciela.  
 
Osoba prowadząca szkółkę pokazuje trzeci bok trójkąta z napisem: Duch Święty. 
 

Tę obietnicę dał także nam. I tak się stało, Pocieszyciel przyszedł. W ostatnią niedzielę 
mogliśmy świętować pamiątkę Zesłania Ducha Świętego. Trwało to nawet dwa dni. Duch 
Święty pomagał i dalej pomaga zrozumieć prawdę, wielkość, potęgę i wspaniałość Boga, 
Jezusa. On jest Pomocnikiem, który chce mieszkać w każdym. I teraz w naszym trójkącie 
obok słowa: DUCH ŚWIĘTY zapiszę W NAS, czyli DUCH ŚWIĘTY W NAS. 
 
III. Zakończenie 
Historia zbawienia, którą mogliśmy poznawać przez całe pół roku, od grudnia, od Czasu 
Adwentu, poprzez Boże Narodzenie, Czas Pasyjny, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego,  
a kończąc na dzisiejszej niedzieli: Święto Trójcy Świętej, mówi o Jedynym Bogu w Trzech 
osobach. Dotyczy każdego człowieka, bo dla Pana Boga każdy jest ważny. Pan Bóg chce być 
blisko nas, chce być dla nas i chce być w nas. Czy przyjmiesz Bożą obecność i miłość, którą 
okazuje każdego dnia i którą chce ci dać?  
 
1. Wiersz biblijny 
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami 
wszystkimi.    2 Kor 13,13   
 
Pomoce: Wiersz zapisać na dużym trójkącie, który należy rozciąć na pięć części, według linii.  
W pierwszej części zapisać słowa: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa”; w drugiej: „i miłość Boga”;  
w trzeciej: „i społeczność Ducha Świętego”; w czwartej: „niech będzie z wami wszystkimi.”,   
w piątej: 2 Kor 13,13 (zobacz poniżej). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebieg:  
 
Wiersz wytłumaczyć. 
 
Pan Bóg, Jezus i Duch Święty, czyli Bóg w Trójcy Świętej, jest z nami i obdarza nas swą łaską, 
czyli przychylnością. Daje miłość i jest z nami. Bóg, Jezus, Duch Święty jest cały czas z nami, 
chociaż Go nie widzimy.  
 
Wiersz czytają wszyscy, następnie po kolei odczepiamy wybrane części trójkąta.  
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2. Prace plastyczne 
 
A. Bóg kocha ciebie  
Pomoce: Załącznik „Bóg kocha ciebie”: dwie wersje do wyboru: 1) w każdym sercu po jednym 
słowie, 2) całe zdanie wklejone na sercach;  kredki, klej, kolorowy papier, nożyczki. 
 
Przebieg: Załącznik „Bóg kocha ciebie” wyciąć, pokolorować lub wykleić. Na pokolorowane serca 
nakleić wydrukowane hasło „Bóg kocha ciebie”. Gotową pracę można komuś podarować.  
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wzór pracy plastycznej „Bóg kocha ciebie” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


