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3. niedziela po Wielkanocy JUBILATE  

 

 
Główna myśl: Wydawaj dobre owoce. 
Fragment biblijny:  Krzew winny i latorośle J 15,1-8   

Wiersz przewodni: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami.” J 15,5a 
 
Cele:  

• dziecko poznało historię o krzewie winnym 
• dziecko rozumie zależność między krzewem winnym a latoroślą 
• dziecko potrafi wytłumaczyć co to znaczy wydawać dobry owoc 

 
 

I. Wstęp 

Winorośl  

Pomoce: Biblia, zdjęcia, rysunki krzewu winnego (np. z Internetu), parę kiści winogron, by 
poczęstować nimi dzieci.  
 
Przebieg: 
Prowadzący wita dzieci. 

Witam wszystkich, mam kilka ciekawych zdjęć i rysunków. Czy wiecie co one przedstawiają? 
(prowadzący pokazuje je, a dzieci odpowiadają) Przedstawiają one krzew winorośli, winogrono. 
Znacie je? (prowadzący pokazuje kiść winogron) Może nawet już je jedliście. Dzisiaj będziecie mieli 
okazję je skosztować. Oczywiście ten, kto będzie chciał. (prowadzący częstuje dzieci winogronami) 
Dbanie o winorośl, by wydała dobry i ładny owoc jest bardzo ważne i zajmuje dużo czasu. Taka 
winorośl musi być zasadzona na dobrej i słonecznej ziemi. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest  
jej przycinanie. Robi się to dwa razy w roku. Na zimę obcina się większą część jej pędów. Zazwyczaj 
pozostają tylko trzy lub cztery gałęzie oraz kilka odrostów na każdej z nich. Obcięte gałązki zostają 
spalone. Na wiosnę gospodarz ostrożnie sprawdza każdą nową gałązkę, by zobaczyć, na której 
pojawiły się paczki, która wyda owoc, a która nie. Te pędy, na których nic nie ma, obcina i pali. 
Pozostają tylko te, które pączkują i latem dadzą owoce.  
 
Podsumowanie: 
Dbanie o winorośl, regularne przycinanie jej krzewów ma duży wpływ na to, jakie owoce pojawią  
się na krzewie. Czy będą ładne, duże i słodkie, czy może małe i kwaśne. Wiemy więc już trochę  
o winorośli i sposobach jej pielęgnacji. Dlaczego jednak o tym wam powiedziałam(-em)? Ponieważ  
na dzisiejszej szkółce chcę opowiedzieć wam historię o krzewie winnym.  
 
II. Szkółka  

Pomoce: Biblia, rysunek krzewu winnego, wzór zamieszczony na str. 3, napisy: „JEZUS–KRZEW 
WINNY”, „CZŁOWIEK–LATOROŚL” (cztery napisy: „człowiek-latorośl”)  
 
Przebieg: 

1. Pan Jezus jest krzewem winnym – W Biblii w Ewangelii Jana 15,1-8 znajdujemy historię  
o krzewie winnym. Posłuchajcie jej. (w starszej grupie czyta ochotnik, w młodszej 
prowadzący) Pan Jezus nazwał siebie krzewem winnym. (przymocowujemy do tablicy rysunek 
krzewu winnego, a  na głównym pniu umieszczamy napis: „JEZUS–KRZEW WINNY”)  

2. Różne latorośle – Przeczytaliśmy też, że z krzewu wyrastają latorośle. Latoroślami jesteśmy 
my, każdy z nas. (do rysunku krzewu winnego, do jego gałęzi przyczepiamy napisy: 
CZŁOWIEK –LATOROŚL”) Lecz są różne latorośle. Są takie, które trwają w głównym pniu, 
czyli w Jezusie, czerpią z Niego potrzebne do życia dobre substancje, soki i dzięki temu 
wydają dobre owoce, tak jak jest napisane w Ewangelii Jana 15,5c: „bo beze mnie nic uczynić 
nie możecie”. Lecz na krzewie widzimy też latorośle, na których nie ma ani liści ani owoców. 
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Spójrzcie! Są suche. Dlaczego? Ponieważ one nie czerpały z głównego pnia dobrych, 
potrzebnych soków. Te gałęzie zostaną obcięte przez winogrodnika.   

3. Winogrodnik – A pamiętacie kogo Pan Jezus nazwał winogrodnikiem w przeczytanej dziś 
historii? Jezus tak nazwał swego Ojca. Pan Bóg jako winogrodnik dba o krzew winny. Każdą 
latorośl sprawdza, oczyszcza, przycina, by wydawała obfitszy owoc. Odcina, usuwa suche 
gałęzie, które nie wydają owoców (J 15,2). 

 

III. Zakończenie 

Którą latoroślą ty jesteś? Tą dobrą, która trzyma się głównego pnia, czyli Pana Jezusa? Trzyma się, 
czyli słucha Jezusa, rozmawia z Nim modląc się, a przez to może wydawać dobre owoce. Owoce,  
o których możemy przeczytać w Ga 5,22-23. (czytamy głośno wyznaczony fragment ) Są to: miłość, 
radość, dobroć, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność. Czy wydajesz takie owoce? A może jesteś 
tą latoroślą, która owocu nie wydaje, bo nie trwa w głównym pniu? Może jest złamana? Pamiętaj, że 
zawsze możesz prosić Jezusa o pomoc. Prosić, by pomógł ci trwać w Nim, słuchać Go, rozmawiać  
z Nim. Pan Bóg czeka na ciebie. On chce byś był taką latoroślą, która wydaje dobre owoce.  
  
1. Wiersz biblijny 

„Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami.” J 15,5a 
 
Pomoce: pień krzewu winnego narysowany na szarym papierze, a na fioletowych kartkach narysować 
8 kiści winogron. Kiść można stworzyć odrysowując na kartce swoją dłoń (kształt kiści). Następnie na 
każdej kiści zapisać jedno słowo wiersza oraz odnośnik, gdzie jest on zapisany.  
 
Przebieg: 
Wytłumaczyć wiersz.  

Pan Jezus nazwał siebie krzewem winnym, czyli głównym pniem. Z pnia wyrastają gałązki, latorośle. 
Jezus powiedział, że latoroślami jesteśmy my – ty i ja. Latoroślami, które wydają dobre owoce. Kiście  
z zapisanymi słowami wiersza przymocowujemy, za pomocą masy mocującej, do narysowanego pnia 
krzewu.  
Na początku cały wiersz czytają wszystkie dzieci razem, a przy kolejnych czytaniach dla utrudnienia 
można odczepiać wybrane słowa wiersza.  
 

2. Prace plastyczne 

 
propozycja 1: 
Krzew winny 

Potrzebne materiały: szary papier, na którym narysowane jest drzewo krzewu winnego, kartki z bloku, 
ołówki, kredki, nożyczki, klej 
 
Sposób wykonania: każde dziecko otrzymuje kartkę papieru i ołówek. Na kartce rysuje kiść 
winogrona, którą koloruje. Na gotowej kiści zapisuje swoje imię i przymocowuje je do krzewu.  
Pan Bóg chce, żeby każdy był częścią krzewu winnego i wydawał dobre owoce.  
 
propozycja 2: 
Dobre owoce 

Potrzebne materiały: załącznik na str. 4, kredki, kolorowy papier, bibuła, klej 
 
Sposób wykonania: kiść należy pokolorować lub wykleić kolorowym papierem. 
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Ja jestem krzewem 
winnym, wy jesteście 

latoroślami. 
J 15,5a 

 


