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2.niedziela postu Reminiscere 
 

 
Główna myśl: Pamiętaj, że Pan Jezus jest dowodem Bożej miłości do nas 
Tekst: Mt 12,38-42 – Jezus odmawia znaku z nieba   
Wiersz: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze 
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” List do Rzymian Rz 5,8 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię Jonasza 
 Dziecko widzi związek miedzy zadaniem, które otrzymał Jonasz, a zadaniem Pana Jezusa 
 Dziecko wie, że Pan Bóg je kocha 

 
 
I. Wstęp 
1. Znak – propozycja dla młodszej grupy 
Pomoce: Biblia, zdjęcia lub rysunki różnych znaków drogowych 
 
Przebieg: 
Witam was serdecznie na dzisiejszej szkółce w drugą niedzielę pasyjną. Powiedzcie mi, co to jest? 
(osoba prowadząca pokazuje znaki. Dzieci odpowiadają.) Zgadza się, to są znaki drogowe. Po co są 
znaki? (odpowiedzi dzieci) Oczywiście, znaki o czymś nas informują, mają sprawić, że będzie 
bezpieczniej, np., znak STOP informuje, że trzeba się zatrzymać. Znacie może jakieś inne znaki? Chce 
wam pokazać kilka różnych znaków. Spróbujcie powiedzieć o czym one informują. Popatrzcie, jak 
myślicie, co przez ten znak chcę wam powiedzieć.(osoba prowadząca pokazuje: wskazujący palec 
kładzie na ustach) Pokazując tak, proszę o ciszę. Co może to znaczyć?  (osoba prowadząca wskazuje 
palcem na jedną osobę) Właśnie, wskazuję na jedną osobę. O czym mówi ten znak?(osoba 
prowadząca uśmiecha się i kciuk jednej ręki podnosi do góry) Tak pokazując mówię, że jestem osobą 
zadowoloną.  
 
Podsumowanie:  
Różne są znaki, które mają nam o czymś powiedzieć, o czymś poinformować. My dziś powiemy  
o ludziach, którzy przyszli do Pana Jezusa mówiąc: „Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.” 
Ten znak miał pokazać im, że Pan jest naprawdę Synem Boga. Co usłyszeli? Zaraz się dowiemy. 
(osoba prowadząca czyta wyznaczony tekst Mt 12,38-41) Usłyszeli o Jonaszu.  
 
2. Po co jest znak? – propozycja dla grupy starszej 
Pomoce: Biblia 
 
Przebieg:  
Witajcie na dzisiejszej szkółce. Czy pamiętacie, która to jest niedziela czasu pasyjnego? (odpowiedzi 
dzieci) Dzisiejsza niedziela jest druga. Mam do was zadanie. Popatrzcie na mnie, coś wam pokażę 
i zobaczymy, czy zorientujecie się, co chcę wam powiedzieć. (osoba prowadząca pokazuje: 
wskazujący palec kładzie na ustach) Co to może znaczyć? Zgadza się, proszę, żeby była cisza.  
Co teraz chce wam powiedzieć? (osoba prowadząca uśmiecha się i podnosi kciuk do góry)  
To oznaczało zadowolenie. To skoro idzie wam tak dobrze, to spróbujcie jeszcze to. (osoba 
prowadząca wskazującym palcem pokazuje na jedna osobę) Teraz ktoś został wskazany. Poszło wam 
dobrze. Każdy pokazany znak o czymś was informował. Może wy znacie jakieś znaki, za pomocą 
których możemy coś drugiej osobie przekazać? (odpowiedzi dzieci)  
  
Podsumowanie:  
Różne są znaki, które o czymś nas informują, np. znaki drogowe, jakaś rzecz, czy gest też może być 
znakiem, My dziś powiemy o ludziach. Byli to uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy przyszli do Pana 
Jezusa, posłuchajcie proszę czego chcieli. (osoba prowadząca czyta wyznaczony fragment MT 12,38) 
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Oni chcieli widzieć „Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.” Ten znak miał pokazać im, że Pan 
jest naprawdę Synem Boga. Co usłyszeli? Przeczytajmy z Mt 12,38-42. (osoba prowadząca czyta 
wyznaczony tekst) Przeczytaliśmy o Jonaszu.  
 
II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, duży rysunek ryby i krzyża, na małych kartkach zapisane:  
BOŻE ZADANIE, UCIECZKA JONASZA, 3 DNI W BRZUCHU RYBY, WYKONANIE 
ZADANIA – LUDZIE WIERZĄ W BOGA,  
BOŻE ZADANIE, JEST POSŁUSZNY BOGU, WYKONUJE BOŻE ZADANIE – UMIERA NA 
KRZYŻU, 3 DNI JEST W GROBIE, LUDZIE ZACZYNAJĄ WIERZYĆ W BOGA.   

 Informacja dla osoby prowadzącej: na narysowaną rybę, potem na krzyż podczas omawiania historii 
przyczepiać karteczki z odpowiednim napisem 
 
Można stworzyć prezentację wykorzystując obrazki ze strony: 
www.freebibleimages.org/illustrations/jonah-preschool/  
 
Przebieg:  
1. Jonasza i ryba – (podczas opowiadania przymocować odpowiednią kartkę do ryby) Pan Bóg dał  
Jonaszowi ważne zadanie do wykonania. Miał udać się do miasta Niniwy i głośno mieszkańcom 
mówić o ich złym postępowaniu. Lecz co robi Jonasz? On ucieka przed Bogiem, udaje się w zupełnie 
przeciwną stronę. Za swoje nieposłuszeństwo zostaje ukarany. Podczas burzy na morzu, Jonasz zostaje 
połknięty przez dużą rybę. W jej brzuchu spędził trzy dni i trzy noce. Jak było w brzuchu ryby, 
możemy sobie tylko wyobrazić – ciemno. Teraz Jonasz ma dużo czasu, by wszystko przemyśleć 
i zrozumieć, że Pan Bóg jest wielki i tylko u Niego jest wybawienie (Jonasza 2) Po trzech dniach ryba 
wypluła Jonasza, tym razem był posłuszny Bożej woli i udał się do Niniwy.  Tam mówił ludziom 
o tym, że ich zachowanie nie podoba się Panu Bogu. Jeżeli się nie zmienią, to za 40 dni Pan zniszczy 
miasto. Po zwiastowaniu Jonasza mieszkańcy uwierzyli w Boga, zmienili swoje zachowanie. Pan im 
wybaczył, już nie lekceważyli Bożego Słowa do nich skierowanego.   
2. Pan Jezus i krzyż – (podczas opowiadania przymocować odpowiednią kartkę do krzyża)  
Popatrzmy, czy historia Jonasza i jego pobyt w brzuchu ryby jest podobna do tego co przeżył Pan 
Jezus? Pan Bóg tak bardzo umiłował ludzi, którzy są mu nieposłuszni, że posyłał swego Syna Jezusa 
na świat. Miał do wykonania ważne zadanie. Opowiadał innym o Panu Bogu, pomagał. W końcu 
cierpiał i umarł na krzyżu za grzechy. Za nasze, twoje i moje grzechy. Było to ciężkie i trudne zadanie. 
Lecz Pan Jezus był posłuszny, nie tak jak Jonasz, który uciekł. Wykonał powierzone Mu zadanie.  
Dał się pojmać, ubiczować, ukrzyżować. Po śmierci Pan Jezus przebywał przez trzy dni w grobie. 
Pamiętacie, ile dni Jonasz był w brzuchu ryby? Trzy dni, potem ryba go wypluła. Pan Jezus po trzech 
dniach zmartwychwstał. Wtedy wielu ludzi uwierzyło, że Jezus to Syn Boży.  
 
III. Zakończenie 
Tylko dzięki ofierze Pana Jezusa, tylko dlatego, że był posłuszny i wykonał Boże zadanie droga 
do nieba jest otwarta. Ten znak krzyża, pokazuje, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Dziękujmy  
Mu za to, że nas tak kocha. Dziękujmy Mu, że dzięki tej miłości posłusznie wykonał Boże zadanie, 
umarł za nas na krzyżu.  
 
1. Wiersz biblijny 
„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł.” List do Rzymian Rz 5,8 
 
Pomoce: duże papierowe serce, narysowany krzyż oraz Biblia. 
Na sercu zapisać słowa wiersza: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to,” 
Na krzyżu zapisać: że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”  
Na narysowanej Biblii zapisać: List do Rzymian Rz 5,8 
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Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz 
Wiersz, którego się dziś nauczymy mówi o Bożej wielkiej miłości do ludzi, do nas. Skąd o tym wiem? 
Posłuchajcie (osoba prowadząca czyta wiersz) Pan dał potwierdzenie tego, że nas kocha, posyłając tu, 
na ziemię swego Syna Pana Jezusa, żeby umarł za nasze grzechy. Chociaż na to wcale nie 
zasłużyliśmy. Pamiętajmy o tym.  
 
Informacja dla osoby prowadzącej: wiersz przeczytać kilka razy. Następnie powtarzając można dla 
utrudnienia odwracać raz serce, potem krzyż lub Biblię  
 
2.  Prace plastyczne 
A. Ryba i Jonasz – propozycja dla grupy młodszej 
Pomoce: załącznik nr1(patrz załącznik: 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_Reminiscere_zalacznik_nr_1), kredki 
 
Przebieg:  

 rozdać załącznik 1 oraz kredki 
 poprosić o narysowanie w brzuchu ryby, modlącego się Jonasza, oraz pokolorowanie rysunku 

  
 
B. Dowód Bożej miłość – propozycja dla grupy starszej 
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik: 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_Reminiscere_zalacznik_nr_2), nożyczki, klej 
 
Przebieg:  

 rozdać załącznik 2, nożyczki, klej 
 poprosić o wycięcie serca oraz krzyżyka 
 zgiąć szablon w miejscach linii przerywanej 
 wkleić wycięty krzyżyk w środku otwieranego serca 

 
(patrz załączniki: 2017_03_12_2_Niedziela_Postu_Reminiscere_zdjęcie_gotwej_pracy_nr_1, oraz 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_Reminiscere_zdjęcie_gotwej_pracy_nr_2 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_1 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_2 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_zdjęcie_gotwej_pracy_nr_1 
2017_03_12_2_Niedziela_Postu_zdjęcie_gotwej_pracy_nr_2 


