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3. niedziela postu Oculi

Główna myśl: Co ja mogę dać Panu Jezusowi
Tekst: Mk 12,41-44 – wdowi grosz
Wiersz: „Ochotnego dawcę Bóg miłuje.” 2 List do Koryntian 9,7b
Cele:



Dziecko poznało historię ubogiej wdowy
Dziecko zostało zachęcone, by oddać Jezusowi, mimo przeciwności, to, co jest ma
najcenniejsze

I. Wstęp
Prezent
Pomoce: pudełko opakowane w ozdobny papier, małe karteczki, ołówki, kredki
Przebieg:
Witajcie w trzecią niedzielę pasyjną. Dzisiejsze wasze zadanie jest następujące: pomyśleć, potem
narysować/napisać na karteczkach, które otrzymacie, jaki najlepszy prezent podarowalibyście bliskiej
osobie, np.; mamie, babci, tacie, bratu, koleżance. To będą wasze pomysły. Gdy już narysujecie lub
napiszecie, wtedy swoje prace wrzucicie do tego pudełka. Czy wszystko jest jasne? (odpowiedzi
dzieci) W takim razie rozdamy teraz kartki i ołówki lub kredki. Będzie czas na waszą pracę. (młodsze
dzieci rysują, starsze mogę zapisać. Potem dzieci wrzucają karteczki do pudełka)
Podsumowanie:
Poszło wam to bardzo sprawnie. To teraz może zobaczymy, co chcielibyście podarować bliskiej
osobie. (osoba prowadząca wyciąga karteczki z pudełka i czyta podane przez dzieci propozycje)
Jak sami słyszeliście i widzieliście różne rzeczy chcielibyście podarować bliskiej osobie. Lecz chcę
wam powiedzieć, że nie ważne jest to, jak drogi jest prezent, który chcemy dać. Lecz ważne jest to,
czy dajemy go drugiej osobie z miłości, z serca. O tym mogła się przekonać dzisiejsza bohaterka.
Zobaczmy.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, skarbonka, postać bogatego człowieka, biednej kobiety
Można stworzyć prezentację wykorzystując obrazki ze strony:
www.freebibleimages.org/illustrations/widow-mite/
Przebieg:
1. Pan Jezus obserwuje – Pan Jezus przyszedł do świątyni i usiadł w pobliżu skarbonki. Obserwował
ludzi, którzy tam przychodzili, by złożyć ofiarę. (informacja dla osoby prowadzącej: z grupą
młodszych dzieci można zabawić się w obserwowanie wybranej osoby)
2. Bogaty człowiek – Wśród wielu osób, które szły do skarbnicy, był bogacz. Wolno wrzucał
pieniądze do skarbonki, by wszyscy zobaczyli jaki był hojny i ile pieniędzy wrzucił. Bogaty człowiek
był bardzo dumny z siebie.
Lecz nagle, być może zobaczył biedną wdowę i mógł się nawet zastanowić: Co robi tu ta kobieta? Co
ona może dać? Przecież ona jest biedna, popatrzcie tylko na jej strój. Co ona chce wrzucić
do skarbonki?
3. Uboga wdowa – Nagle wśród tych wszystkich bogatych ludzi pojawiła się biedna kobieta.
Pamiętacie, że Pan Jezus cały czas tam siedział i obserwował ludzi. Zobaczył tę biedną kobietę, która
też szła w kierunku skarbonki. Lecz w przeciwieństwie do bogacza, ona szła nieśmiało. Patrzyła
na swoje dwie, małe monety, które trzymała w ręce. Powiedzcie: Jak mogła się czuć ta biedna kobieta,
która widziała ile do skarbonki wrzucali bogaci? (odpowiedzi dzieci) Właśnie, mogła pomyśleć, że te
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jej dwie monety chyba niewiele znaczą, w porównaniu z datkami, które bogaci wrzucają do skarbonki.
Kobieta mogła się wrócić, ale wiecie, ona była niezachwiana. Nie obchodziło ją to, co o niej może
myślą inni. Chciała pomimo wszystko dać te dwie monety. Doszła do skarbonki, wrzuciła do niej dwa
małe pieniążki.
4. Ważna rzecz – To wszystko widział Pan Jezus i On powiedział do swoich uczniów ważną rzecz:
„Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy, niż wszyscy, którzy
wrzucali.” (Mk 12,43) Słuchajcie te dwie monety były droższe, ważniejsze niż cała masa pieniędzy,
którą wrzucali bogacze. Dlaczego? Oni ofiarowali tyle, że nie musieli zmieniać swoich planów,
nie musieli z niczego zrezygnować. Ich ofiarność i tak zostanie przecież dostrzeżona. Te 2 monety jak
czytamy w dzisiejszej Ewangelii dla Jezusa były cenniejsze, więcej warte niż dużo pieniędzy. Ta
kobieta dała wszystko, co miała, były to pieniądze na jej utrzymanie. Ona zrobiła to, bo tak chciała,
dała z serca, żadne przeciwności jej nie odstraszyły.
III. Zakończenie
A jak jest z nami, czy i my mimo różnych przeciwności jesteśmy ciągle gotowi ofiarować Jezusowi to,
co najlepsze, kroczyć za Nim mimo wszystko? Czy może, gdy pojawia się jakaś trudność,
rezygnujemy?
Pan Jezus, mimo trudności, jakie Go spotykały na ziemi, nie cofnął się i dał nam to, co najlepsze,
ofiarował swoje życie, bo tak bardzo nas kocha. Dziękujmy Bogu zawsze za dar zbawienia.
1. Wiersz biblijny
Ochotnego dawcę Bóg miłuje. 2 List do Koryntian 9,7b
Pomoce: pięć papierowych monet. Na nich zapisać wiersz.
Na pierwszej monecie słowo: OCHOTNEGO
Na drugiej: DAWCĘ
Na trzeciej monecie zapisać: BÓG
Na czwartej: MIŁUJE.
Na piątej zapisać: 2 Koryntian 9,7b
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Kto to jest ochotny dawca? (odpowiedzi dzieci) Ochotny dawca, to osobę, która jest chętna, by
podzielić się, by oddać innym, to, co sama posiada. Takie osoby kocha Pan Bóg.
Bóg kocha chętnych ofiarodawców.
Informacja dla osoby prowadzącej: rozdać dzieciom po jednym papierowym pieniążku z zapisanym
słowem wiersza. Zadaniem dzieci jest ułożenie słów wiersza w poprawnej kolejności. Osoby
trzymający wiersz ustawiają się według kolejności.
Powtarzamy wiersz kilka razy. Dla utrudnienia można odwracać wybrane monety ze słowami.
2. Prace plastyczne
A. Ofiara ubogiej wdowy – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: załącznik 1 (patrz załącznik: 2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_1), kredki
Przebieg:
 rozdać załącznik 1 oraz kredki
 poprosić o pokolorowanie obrazka

B. Monety wdowy – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: kartka z narysowanymi dwoma kołami o średnicy 7 cm, włóczka, kawałek spożywczej folii
AL., klej, mazak
Przebieg:
 rozdać kartki, nożyczki, klej, kawałek włóczki, folię AL
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poprosić o wyklejenie z jednej strony papierowego koła włóczką (tak jak ślimakiem), lub folia
AL
zapisać na wyklejonych monetach wiersz 2 Kor 9,7b

( patrz załączniki: 2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zdjecie_gotowej_pracy_nr_1;
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zdjecie_gotowej_pracy_nr_2;
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zdjecie_gotowej_pracy_nr_3 )

C. Co ofiarowała wdowa?
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik: 2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_2), ołówek
Przebieg:
 rozdać wszystkim załącznik nr 2 oraz ołówki
 poprosić o rozwiązanie zadania, czytając poszczególne zdania

Załączniki:
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_1
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zdjecie_gotowej_pracy_nr_1
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zdjecie_gotowej_pracy_nr_2
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zdjecie_gotowej_pracy_nr_3
2017_03_19_3_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_2
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