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Święto Trójcy Świętej
Główna myśl: Bóg daje nowe życie
Tekst: J 3,1-8 Rozmowa Jezusa z Nikodemem
Wyznanie wiary
Wiersz przewodni: Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha
Świętego niech będzie z wami wszystkimi. 2 Kor 13,13
Cele:
•
•

dziecko rozumie kim jest Trójca Święta
dziecko poznało „Wyznanie wiary”

I. Wstęp
Trzy a jednak Jeden
Pomoce: przynieść trochę lodu, także wody w szklance oraz garnek z gorącą, parującą wodą.
Jeżeli jest taka możliwość można przynieść elektryczny czajnik, w którym ugotujemy wodę.
(Uwaga, ostrożnie obchodzić się z wrzątkiem.) A także napisy: BÓG – OJCIEC, BÓG – JEZUS
CHRYSTUS, BÓG – DUCH ŚWIĘTY, postać faryzeusza Nikodema
Przebieg:
Witam was wszystkich. W zeszłym tygodniu było Święto Zesłania Ducha Świętego, a dzisiaj mamy
Święto Trójcy Świętej. Trochę wam o tym opowiem. Słowo „trójca” kojarzy mi się z cyfrą 3, dlatego
przyniosłam na szkółkę trzy rzeczy. Jedna to lód (prowadzący pokazuje dzieciom). Druga to woda,
którą mam w tej szklance.(pokazać dzieciom) A trzecią zaraz zobaczycie. Uwaga! Do garnka naleję
trochę gotującej się wody. Co się nad nią unosi? (prowadzący wskazuje na parę) Nad nią unosi się
para, która powstała z tej wody. Czyli trzecia rzecz to para. Mamy więc lód, który jest zmrożoną
wodą. (woda w stałym stanie skupienia) Mamy zwykłą wodę (woda w ciekłym stanie skupienia)
i mamy także parę wodną, która też jest wodą. (wodą w gazowym stanie skupienia)
Jedna woda w trzech różnych postaciach. Tak samo jak Pan Bóg.
Podsumowanie:
Dla faryzeusza Nikodema było to niezrozumiałe, dlatego pewnej nocy przyszedł do Jezusa i usłyszał,
że Bóg jest Stworzycielem, który stworzył wszystko. Jest Zbawicielem, który zbawił ludzi umierając
na krzyżu. I jest Pocieszycielem, który cały czas jest blisko ludzi, blisko nas i chce nas prowadzić.
O tym właśnie mówi „Wyznanie wiary”, które odmawiane jest co tydzień w kościele. Modlitwa
ta mówi o Bogu – Ojcu, o Bogu – Jezusie Chrystusie i o Bogu – Duchu Świętym. (prowadzący
przymocowuje przygotowane napisy)
II. Szkółka
Pomoce: Pod napisem BÓG – OJCIEC przymocowujemy zapisany na dużej kartce 1. artykuł
„Wyznania wiary”; pod napisem BÓG – SYN, JEZUS CHRUSYUS umieszczamy 2. artykuł,
a pod napisem BÓG – DUCH ŚWIETY 3. artykuł; Biblia
dla młodszych dzieci przygotować obrazki, które związane są z poszczególnymi częściami modlitwy,
czyli takie, które mówią o tym co zrobił Pan Bóg, Jezus Chrystus oraz Duch Święty; mazak
Informacja dla prowadzącego: starsze dzieci czytają trzy artykuły „Wyznania wiary”, natomiast
młodszym dzieciom czyta głośno i wolno wyznaczona osoba.
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Przebieg:
1. Bóg – Ojciec
Przeczytajmy razem, a kto potrafi może mówić z pamięci 1. artykuł „Wyznania wiary”,
który mówi o Panu Bogu i o stworzeniu.
O stworzeniu – Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
Co ta część mówi nam o Panu Bogu? (odpowiedzi dzieci) Pan Bóg jest wszechmogący, czyli może
wszystko. Często zdarza się, że nie potrafimy czegoś zrobić. Możecie podać przykład jakiejś trudnej
rzeczy do wykonania? (odpowiedzi dzieci) A dla Pana Boga nie ma rzeczy zbyt trudnych do zrobienia,
bo On, jak już powiedzieliśmy, jest Wszechmogący. Mówiliśmy też, że jest Stworzycielem nieba
i ziemi. Czy możecie wymienić co takiego Pan Bóg stworzył? (starsze dzieci pod 1. artykułem
zapisują wymienione przez siebie rzeczy; młodsze dzieci wybierają i przymocowują przygotowane
obrazki) Żeby sprawdzić, czy dobrze odpowiedzieliśmy, przeczytajmy co jest zapisane w Biblii
w 1 Mż 1. (prowadzący lub ochotnik czytają wyznaczony fragment)
2. Bóg – Syn Jezus Chrystus
Przeczytajmy teraz 2. artykuł „Wyznania wiary”, który mówi o Jezusie i o tym, co On dla nas
zrobił.
O zbawieniu – Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który począł się
z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Czego dowiedzieliśmy się o Jezusie? (odpowiedzi dzieci) Pan Jezus jest Synem Bożym. Urodził się
w Betlejem. Jego matką była Maria. Możemy jeszcze powiedzieć, że Jezus chodząc po ziemi pomagał
ludziom, uzdrawiał ich. Czy potraficie wymienić kogo Pan Jezus uzdrowił? (odpowiedzi dzieci) On
uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych. Lecz także karmił głodnych, uczył ludzi za Nim
chodzących. A dalej są słowa, które mówią, że Pan Jezus został pojmany, sądzony przez Poncjusza
Piłata. W końcu ukrzyżowany, umarł i został pochowany. Lecz to nie był koniec, bo po trzech dniach
Pan Jezus zmartwychwstał. To było Jego zadanie, które miał wykonać i wykonał. Potem powrócił do
nieba, do swojego Ojca. Tam przygotowuje miejsce dla wszystkich, którzy Go kochają i ufają Mu.
Kiedyś powróci, tak jak obiecał i będzie sądzić.
Młodsze dzieci wybierają odpowiednie obrazki.
3. Bóg – Duch Święty
Przeczytajmy 3. artykuł „Wyznania wiary”.
O poświęceniu – Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Trzeci artykuł mówi o Duchu Świętym i Jego zadaniach. Ostatnio na szkółce, ponieważ było to
Święto Zesłania Ducha Świętego, mówiliśmy o Duchu Świętym. Jest On Pocieszycielem,
Nauczycielem, Pomocnikiem. Był z uczniami, którzy dzięki Jego sile i mocy, stali się odważni
i opowiadali innym o tym, co dla ludzi zrobił Pan Jezus – Syn Boży, Zbawiciel. To wtedy uwierzyło
w Pana Jezusa przeszło trzy tysiące ludzi, którzy potem spotykali się codziennie, by poznawać Boga,
modlić się, chwalić Go śpiewem (Dz 2,46-47). My dzisiaj także możemy spotykać się, by poznawać
Boga, modlić się, chwalić Boga śpiewając. My też jesteśmy społecznością, Kościołem.
III. Zakończenie
Na koniec krótkie podsumowanie tego, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Wspaniały Pan Bóg jest
Stworzycielem – stworzył świat i człowieka. Jest naszym Zbawicielem – umarł na krzyżu za nasze,
twoje i moje grzechy, nieposłuszeństwo. Jest także naszym Pocieszycielem, który jest cały czas z nami
i prowadzi nas. Bóg, Jezus i Duch Święty – Trójca Święta.

2

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 trzech dużych trójkątach oraz dużym prostokącie
na pierwszym trójkącie zapisać: „ Łaska Pana Jezusa Chrystusa”
na drugim: „i miłość Boga”
na trzecim: „i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”
na prostokącie: „2 Kor 13,13”
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz.
Ten wiersz jest potwierdzeniem tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Trójca Święta – Bóg Ojciec, Bóg
Jezus Chrystus, Bóg Duch Święty. Jego łaska, miłość i społeczność, czyli obecność są zawsze z nami,
są przy nas. Bóg jest zawsze blisko nas.
2. Prace plastyczne
A. Wierzę w Boga
Pomoce: małe kartki, kredki, napis na dużej kartce (wzór podany poniżej)
TRÓJCA ŚWIĘTA
BÓG OJCIEC

BÓG SYN

BÓG DUCH ŚWIĘTY

Przebieg: dzieci, podzielona na 3 grupy, rysują na małych kartkach to, o czym mówi „Wyznanie
wiary”, czyli grupa pierwsza tworzy obrazki dotyczące Pana Boga. Grupa druga tworzy obrazki
dotyczące życia Jezusa, a trzecia obrazki o Duchu Świętym. Gotowe prace przywieszane są w
wyznaczonym miejscu.
Informacja dla prowadzącego: zachęcić dzieci, by każdy narysował coś innego, młodszym dzieciom
można pomóc wybrać.
Przykłady – Bóg Ojciec: można narysować to, co Pan Bóg stworzył
Bóg Syn: narodziny Pana Jezusa, ukrzyżowanie Jezusa, śmierć, zmartwychwstanie,
wniebowstąpienie Jezusa
Bóg Duch Święty: Duch Święty jako gołąb, płomyki ognia, także budynek kościoła, ludzi
modlących się, czytających Biblię
B. Bóg w Trójcy
Pomoce: załącznik ze str. 4, kredki, nożyczki, klej
Przebieg: załącznik pokolorować; aby łatwo można było składać boki, należy dobrze zagiąć papier
wzdłuż wszystkich linii przerywanych. Po złożeniu wszystkich zgięć, smarujemy klejem wszystkie
skrzydełka i składamy.
Poniżej zdjęcia pracy

C. Pan Jezus i Nikodem
Pomoce: „Pan Jezus i Nikodem ” załącznik na str. 5, kredki
Przebieg: pokolorować obrazek
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Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi.
2 Kor 13,13

Pan Jezus i Nikodem
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