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Święto Trójcy Świętej

Główna myśl: Pan Bóg jest święty.
Tekst: Iz 6,1-13 powołanie Izajasza na proroka
Wiersz: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!” Izajasz 6,3
Cele:





Dziecko poznało historię powołania Izajasza
Dziecko wie, co znaczy święty
Dziecko potrafi powiedzieć jakie zadanie otrzymał Izajasz
Dziecko zostało zachęcone do tego, by zastanowić się nad tym, czy święty Bóg jest dla niego
najważniejszy

I. Wstęp
A. Szczególne zadanie – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: duże kartki, kredki, masa mocująca
Przebieg:
Dzień dobry, witam was na dzisiejszej, świątecznej szkółce. Świątecznej? Tak, bo dzisiaj jest święto,
które obchodzimy na cześć Pana Boga, Pana Jezusa i Ducha Świętego, nazwane Świętem Trójcy
Świętej. Mam do was pytanie: Kto z was lubi rysować, malować? (dzieci podnoszą ręce) Dobrze, to
już wiem, kto lubi rysować. Czyli osoby, które się nie zgłosiły nie lubią rysować. To teraz mam dla
wybranych osób pewne, ważne zadanie.(osoba prowadząca wybiera kilku 3, 4 ochotników. Wśród
wybranych można wybrać także osoby, które nie lubią rysować ) Już wam mówię, jakie jest wasze
zadanie. Na tych dużych kartkach, kredkami, które są już przygotowane, każdy z was narysuje DOM,
SŁOŃCE i KWIATEK. (wybrane osoby rysują na kartkach wymienione rzeczy)
Podsumowanie:
To było wasze zadanie. Myślę, że było ono proste. My dzisiaj poznamy pewną osobę, która miała na
imię Izajasz. Izajasz też otrzymał do wykonania pewne zadanie. To zadanie do wykonania dał mu sam
Pan Bóg. Posłuchajcie.
B. Czy znasz? – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: na żółtych kartkach, przymocowane do tablicy zapisane słowa: DEPOZYT, LAWIROWAĆ,
KONSENSUS, ŚWITA, RESZKA, OWACJA, ŚWIĘTY, na białych kartkach przyczepionych do
tablicy w przypadkowej kolejności zapisane znaczenia podanych wcześniej słów:
PRZECHOWYWANIE, ZRĘCZNIE PORUSZAĆ SIĘ NAPRZÓD OMIJAJĄC PRZESZKODY,
ZGODA, ORSZAK, GŁOŚNE OKAZYWANIE KOMUŚ PODZIWU, BEZ GRZECHU.
Przebieg:
Witam was w świąteczną niedzielę. Świąteczną, bo dzisiaj obchodzimy Święto Trójcy Świętej. Jest to
święto obchodzone na cześć Pana Boga: Boga – Ojca, Boga Syna – Jezusa Chrystusa i Boga – Ducha
Świętego. Mam nadzieję, że jesteście zwarci i gotowi do wykonania małego zadania. Do tablicy
przymocuję zapisane na żółtych kartkach pewne słowa, przyczepię też zapisane na białych kartkach
znaczenia tych wyrazów, lecz będą one w przypadkowej kolejności. Waszym zadaniem będzie
przyporządkować do każdego słowa jego dobre tłumaczenie.
To przykład: DEBIUT to PIERWSZY PUBLICZNY WYSTĘP. Kto wie, podnosi rękę i mówi swoją
propozycję. Jeżeli odpowie dobrze, podchodzi i układa obok siebie odgadniętą parę. Czy wszystko
jasne? (osoba prowadząca przymocowuje żółte i białe kartki do tablicy) To zaczynamy. (dzieci
układają dobre pary)
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Podsumowanie:
Zadanie wykonaliście bardzo dobrze. Każde z tych słów ma już przyporządkowane dobre znaczenie.
My dzisiaj dokładniej przyjrzymy się słowu ŚWIĘTY, które znaczy BEZ GRZECHU oraz
zobaczymy, jakie zadanie Pan Bóg przygotował dla Izajasza.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, zapisany na dużej, żółtej kartce wiersz „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów!”
Izajasz 6,3, zawieszony w miejscu dla wszystkich widocznym
Przebieg:
1. Co widzi Izajasz – Izajasz zobaczył Pana Boga, który siedział na tronie, a jak czytamy w księdze
Izajasza 6,1, był to tron wysoki i wyniosły, a kraj, czyli kawałek jego szaty wypełniał całą świątynię.
(można dla porównania pokazać co to znaczy skraj jakiegoś ubrania – np. chusty, czy swetra i zapytać
dzieci ile miejsca by ten kraj zajął? Dzieci odpowiadają. Podsumowanie: jest to coś niewielkiego,
a wyobraźcie sobie, że kraj Bożej szaty wypełniał całą świątynię) To czy jesteśmy w stanie wyobrazić
sobie jak wielki jest Pan Bóg?
Ale Izajasz coś jeszcze zobaczył. Wiadomo, że w otoczeniu króla znajduje się jego orszak. I taki Boży
orszak zobaczył Izajasz. To byli aniołowie, a dokładniej jak czytamy serafowie. Każdy z nich miał po
6 skrzydeł. Dwoma zakrywał twarz (na znak czci Boga), dwoma zakrywał nogi, a na dwóch latał.
(można przygotować skrzydła, których użyjemy, pokazując jak mogli wyglądać) I oni donośnym,
potężnym głosem, takim, że zatrzęsły się progi świątyni, śpiewają „Święty, święty, święty jest Pan
Zastępów! Pełna jest ziemia chwały jego.” (Iz 6,3) Serafowie wołali: ŚWIĘTY, a co znaczy święty?
(odpowiedzi dzieci) Święty to bez grzechu.
Informacja dla osoby prowadzącej: w tej chwili zacząć uczyć wiersza biblijnego.
Wiersz biblijny
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Izajasz 6,3
Osoba prowadząca zachęca wszystkich, by głośno przeczytali zapisany i zawieszony z przodu sali
wiersz. „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Izajasz 6,3”
Święty, czyli bez grzechu, doskonały. Taki jest Pan Bóg. Przeczytajmy wszyscy razem te słowa, które
głośno wołali serafowie.
Wszyscy razem głośno czytają wiersz.
Wróćmy do Izajasza. Dowiedźmy się co było dalej.
2. Reakcja Izajasza – Izajasz wystraszył się i zawołał: Biada mi! Zginąłem, gdyż oczy moje
widziały Króla Pana Zastępów. (Iz 6,5) Wiedział, że żaden grzeszny człowiek nie może oglądać
świętego Boga. [tak powiedział Bóg Mojżeszowi, który chciał Go widzieć: ”Nie możesz oglądać
oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.” (Iz 33,20)]
3. Pan Bóg powołuje Izajasza – lecz święty, wspaniały Pan Bóg miał plan dla Izajasza. Chciał, aby
został Jego prorokiem i mówił ludziom Jego słowa. Posłał więc jednego z serafów, który węgielkiem
wyciągniętym z ołtarza, dotknął warg Izajasza. A na Boże zapytanie: Kogo poślę? I kto tam pójdzie?
Izajasz nie wahał, nie zastanawiał się, tylko odpowiedział: Oto jestem, poślij mnie! I tak został
Bożym prorokiem, który ludziom przekazywał słowa świętego Boga. Nie zawsze były to słowa,
które mogły się podobać, z których można było się cieszyć. Napominał osoby, które źle robiły. Nie
bał się napominać także królów. Izajasz był posłuszny Bogu, wołał, aby ludzie zaufali Bogu, bo On
jest jedyną drogą ratunku dla nich. Nie wszyscy chcieli tego słuchać, nie chcieli być posłuszni temu
świętemu, wielkiemu, wszechmocnemu Bogu.
III. Zakończenie
Powtórzymy słowa, które wołali Serafowie, czyli nasz wiersz. (wszyscy powtarzają wiersz)
Czy dla ciebie ten dobry, łaskawy Bóg jest ważny i święty? Czy dla Niego warto być posłusznym?
Czy chcesz dla Niego być posłusznym?
Zastanów się…
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1. Prace plastyczne
A. Tron świętego Boga – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: załącznik nr 1, kredki, różne rzeczy, np.: kolorowy papier, cekiny, koraliki, klej brokatowy,
piórka, którymi można ozdobić tron, klej
Przebieg:
 rozdać wszystkim dzieciom załącznik nr 1oraz wszystkie przygotowane materiały
 poprosić o pokolorowanie i piękne ozdobienie królewskiego tronu

B. Trójca Święta – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: załącznik nr 2, nożyczki, klej, kredki
Przebieg:
 rozdać każdemu załącznik nr 2 oraz kredki i nożyczki, klej
 poprosić o pokolorowanie obrazków – symboli Trójcy Świętej
 następnie wyciąć załącznik nr 2, czyli cztery koła. Wyciąć je tak, żeby je nie rozciąć, Patrz
zdjęcie etapu pracy, załącznik: 2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3
 wyciąć prostokąt, z napisem TRÓJCA ŚWIĘTA, oraz przykleić go z drugiej strony koła,
pokazujący
Boga
Stwórcę,
patrz
zdjęcie
pracy,
załącznik:
2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4
 złożyć koło z symbolem Ducha Świętego na koło z zapisanym wierszem biblijnym, następnie
koło z krzyżem, na złożone już koło Ducha Świętego
 na koniec zagiąć koło z napisem BÓG – OJCIEC, STWÓRCA, na złożone już koła, Patrz
zdjęcie pracy, załącznik: 2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_5
 praca jest gotowa

Załączniki:
2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1
2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2
2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3
2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4,
2017_06_11_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_5,
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