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13.niedziela po Trójcy
Główna myśl: Boża rodzina
Tekst: Ewangelia Marka 3,31-35 – Prawdziwa rodzina
Wiersz: „Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką.” Ewangelia
Marka 3,35
Cele:



Dziecko poznało kto dla Pana Jezusa jest prawdziwą rodziną
Dziecko rozumie, że każdy kto pełni wolę Bożą może należeć do Bożej rodziny

I. Wstęp
A. Rodzina – zabawa w głuchy telefon – propozycja dla młodszej grupy
Przebieg:
Witam was wszystkich bardzo gorąco na szkółce. Dzisiaj na początku zabawimy się w „Głuchy
telefon”, czyli będziemy po cichu „na ucho” szeptać kolejnej osobie pewne słowa. Ta zaś w taki sam
sposób, powtórzy następnej osobie dokładnie to, co zrozumiała. I tak aż do ostatniego uczestnika.
Ostatnia osoba głośno powtórzy to, co usłyszała. Na koniec spróbujecie powiedzieć, czego dotyczyły
słowa, które przekazywaliście sobie nawzajem. Dlatego stańmy proszę wszyscy jeden koło drugiego.
Za chwilę powiem pewne słowo do ucha osobie, która stoi koło mnie, a ona powie to co usłyszała
osobie stojącej obok, kolejna powie następnej. Ostatnia osoba głośno powie dalej słowo, które
usłyszała. Uwaga zrobimy teraz próbę (osoba prowadząca mówi do ucha dziecku, które stoi obok
słowo DOM, ono mówi kolejnej i tak dalej. Ostatnie dziecko mówi głośno to co usłyszało) Poszło nam
bardzo dobrze, to teraz możemy zacząć naszą zabawę. (osoba prowadząca przekazuje po cichu po
kolei słowa: MAMA, TATA, DZIADEK, BABCIA, SIOSTRA, BRAT. Dzieci przekazują usłyszane słowo
dalej, ostatnia osoba mówi głośno usłyszane słowo.)
Podsumowanie:
Pięknie, jesteście uważnymi słuchaczami. Mam do was teraz pytanie. Powiedzcie mi proszę – jak
ogólnie można nazwać te osoby – MAMA, TATA, DZIADEK, BABCIA, SIOSTRA, BRAT?
(odpowiedzi dzieci) Zgadza się, one razem tworzą RODZINĘ. My dzisiaj dowiemy się, co na temat
rodziny, szczególnej rodziny powiedział Pan Jezus swoim uczniom. Posłuchajcie proszę.
B. Prawdziwa Rodzina – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: kartki z zapisanymi następującymi literami: P R A W D Z I W A R O D Z I N A,
masa mocująca
Informacja dla osoby prowadzącej: w przypadkowej kolejności przymocować do tablicy przygotowane
litery.
Przebieg:
Witam wszystkich na szkółce. Mam dla was specjalne zadanie. Wiem, że dacie radę, je rozwiązać. Na
tablicy przymocowane są w przypadkowej kolejności litery. Trzeba je tak przestawić, ułożyć, by
powstało hasło, a dokładniej dwa słowa. Jesteście gotowi? To podajcie proszę swoje propozycję, jak
ustawić litery. (dzieci podają litery, osoba prowadząca przymocowuje kolejne litery)
Podsumowanie
Poszło wam bardzo dobrze. Powstało hasło: PRAWDZIWA RODZINA. Co to jest rodzina? Kto
tworzy rodzinę? (odpowiedzi dzieci) Dzisiaj powiemy o pewnej rodzinie i o tym, co Pan Jezus
powiedział o rodzinie swoim uczniom. Posłuchajcie proszę.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, szary papier, mazak
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Informacja dla osoby prowadzącej: podczas opowiadania można na papierze rysować dom, potem
Pana Jezusa i dużo ludzi.
Przebieg:
1. Rodzina Jezusa przychodzi do Niego – Wyobraźmy sobie dom. (osoba prowadząca rysuje na
papierze dom) W środku znajdował się Pan Jezus i jak zwykle w takich sytuacjach mnóstwo ludzi.
Wtedy przed dom przyszła matka Pana Jezusa oraz Jego bracia. Chcieli się z Nim widzieć, lecz do
środka z powodu tłumu nie weszli, więc przekazali Mu wiadomość: „Chcemy z Tobą mówić!”.
Teraz jeden drugiemu podawał tę wiadomość: „Powiedz Jezusowi, że Jego rodzina jest przed
domem i chce z Nim mówić.” Tak wiadomość przesuwała się do przodu, w stronę Pana Jezusa:
-Ej, powiedz Jezusowi, że Jego rodzina przyszła i chce z Nim mówić. Podaj to dalej!
-Matka Jezusa stoi przed domem i chce z Nim mówić!
W końcu ktoś głośno zawołał:
-Panie Jezu, Twoja mama, bracia przyszli i chcą z Tobą mówić!
Nareszcie przekazywana wiadomość doszła do Jezusa. Co z nią zrobił Pan Jezus? Oczywiście,
że odpowiedział, ale…
2.Kto jest rodziną Jezusa? – ani rodzina, ani obcy ludzie nie spodziewali się takiej odpowiedzi.
Zaskoczyła ich. Pan Jezus zadał pytanie: „Któż jest moją matką i moimi braćmi?” Następnie patrząc
na ludzi stojących wokół niego, powiedział: „Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę
Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką.” (Mk 3,34-35) Co to znaczyło, że ten, kto jest
posłuszny Panu Bogu, dla Jezusa jest Jego Rodziną.
III. Zakończenie
Taka jest Boża Rodzina. Czy ty należysz już do niej? Czy jesteś posłuszny Panu Bogu, robisz to,
czego chce od ciebie Pan? Pan Bóg chce, byś także ty należał do Bożej Rodziny.
1. Wiersz biblijny
Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ewangelia Marka 3,35
Pomoce: wiersz zapisać na czterech kartkach
na pierwszej zapisać: KTOKOLWIEK CZYNI
na drugiej: WOLĘ BOŻĘ
na trzeciej: TEN JEST MOIM BRATEM I SIOSTRĄ I MATKĄ
na czwartej zapisać: EWANGELIA MARKA 3,35
Informacja dla osoby prowadzącej: zamiast słów brat, siostra, matka nakleić odpowiednie zdjęcie.
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
KTOKOLWIEK, czyli nieważne kto, to może być każdy. Ale ten ktoś musi być posłuszny Panu Bogu
i wtedy może zostać nazwany Bożą rodziną. Taką osobę Pan Jezus nazywa bratem, siostrą, matką.
Ciebie także może siostrą lub bratem nazwać, jeżeli będziesz czynić Jego wolę.
Wiersz najpierw czytamy wszyscy razem głośno, następnie można podzielić wszystkich na dwie
grupy, które powtarzając po jednym słowie wiersza wstają (tak zwany ping pong)
2. Prace plastyczne
A. Moja Rodzina – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: kartka z bloku zapisanym wierszem biblijnym, kredki,
Przebieg:
 rozdać kartki z zapisanym wierszem biblijnym i kredki
 poprosić o narysowanie swojej rodziny
B. Boża Rodzina – propozycja dla wszystkich
Pomoce: załącznik nr 1, mazaki, kredki, mogą być ruchome oczy, klej, nożyczki, szary papier
z zapisanym hasłem: BOŻA RODZINA oraz wierszem biblijnym
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Przebieg
 rozdać załącznik nr 1, kredki, mazaki
 poprosić o dorysowanie na konturze twarzy brakujących części: włosów, oczu lub
doklejenie ruchomych oczu, można dorysować okulary
 poprosić o wycięcie gotowej postaci
 gotową postać przykleić na szary papier, pod hasłem BOŻA RODZINA i wierszem
biblijnym

Załączniki:
2017_09_10_13_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1
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