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Centrum Misji i Ewangelizacji www.cme.org.pl 
 

16.niedziela po Trójcy 
 
 
Główna myśl: Pan Bóg daje pocieszenie 
Tekst: Treny 3,22-26. 31-32  
Wiersz: „Dobry jest Pan dla tego, który mu ufa.” Treny 3,25a 
 
Cele:  

 Dziecko wie, że Bóg pociesza 
 Dziecko zostało zachęcone, żeby z tego pocieszenia korzystać 
 Dziecko potrafi na podstawie przeczytanego tekstu z Trenów powiedzieć jaki jest Pan Bóg 

 
 
I. Wstęp 
Co mogę zrobić?  
Pomoce: Biblia, obrazek lub zdjęcie smutnej osoby, można wykorzystać zamieszczone załączniki nr 1 
i nr 2 (patrz załącznik: 2017_10_01_16_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1; 
2017_10_01_16_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2) 
(rysunki zamieszczone za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net) 
 
Przebieg: 
Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej szkółce. Jak się macie? (odpowiedzi dzieci) Słyszę, że 
większość z was dobrze, to bardzo się z tego cieszę. Lecz chyba ktoś powiedział, że ma się źle. To 
może zastanówmy się, co moglibyśmy zrobić, żeby pocieszyć taką smutną osobę? Jak poprawić jej 
humor? (odpowiedzi dzieci)  
Informacja dla osoby prowadzącej: w grupie młodszej pokazać przygotowane zdjęcie lub rysunek 
smutnej osoby.  
 
Podsumowanie:  
Jesteście super pocieszycielami. My dzisiaj także powiemy o pocieszaniu. Poznamy naród, którego 
ludzie potrzebowali pokrzepienia. Dowiemy się dlaczego byli smutni, kto ich pocieszał i jak to zrobił.  
 
II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, postać proroka Jeremiasza z flanelografu, duża kartka zawieszona z przodu sali, 
mazak, można stworzyć prezentację do omawianych historii wykorzystując obrazki z podanej poniżej 
strony: 
www.freebibleimages.org/illustrations/moses-food-water/  
 
Przebieg:  
1. Poniżony naród izraelski – Narodem, który potrzebował pocieszenia byli Izraelici. Dlaczego? 
Ponieważ zostali uprowadzeni z Ziemi Obiecanej, gdzie mieszkali, a którą otrzymali od Pana Boga,  
do obcego kraju, do Babilonii. Tam mieszkali ludzie, którzy nie chwalili Pana Boga, lecz modlili się 
do innych różnych bożków. Natomiast ich piękne miasto Jerozolima oraz znajdująca się tam świątynia 
zostały zburzone. To było dla Izraelitów straszne, gdzie teraz będą składać Bogu ofiary? Byli 
zrozpaczeni, zastanawiali się, dlaczego Pan Bóg na to wszystko pozwolił i czy jest nadzieja na powrót 
do domu, do swego kraju? Mam do was teraz małe zadanie: Wyobraźcie sobie, że ktoś przyszedł do 
waszego domu i wyrzucił was z niego i zabrał wszystko. Powiedźcie, proszę, jak byście się wtedy 
czuli? (odpowiedzi dzieci) Czulibyście się źle, a nawet okropnie, bo zabrano by wam wszystko. I tak 
właśnie czuli się Izraelici. I to do nich zwraca się Jeremiasz ze słowami pocieszenia. (informacja dla 
osoby prowadzącej: pokazać postać proroka Jeremiasza)  
2. Jaki jest Pan Bóg? – Przeczytajmy słowa, które do Izraelitów powiedział Jeremiasz. Znajdziemy 
je w Biblii w Księdze Trenów 3,22-26 i 31-32.( w grupie młodszej czyta osoba prowadząca, 
a w starszej grupie czyta ochotnik. Podczas czytania fragmentu z Księgi Trenów 3,22-26, 31-32, 
zastanowić się wspólnie z dziećmi jaki jest opisany Pan Bóg. Dzieci swoje propozycje zapisują lub 
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rysują na zawieszonej dużej kartce. Osoba prowadząca tłumaczy dzieciom co znaczy każde 
przeczytane określenie.) 
-Pan Bóg jest łaskawy – czyli wspaniałomyślny, wyrozumiały.  
-Jego łaska jest niewyczerpana (wytłumaczyć co znaczy słowo: niewyczerpana – można posłużyć się 
przykładem kubka z wodą lub sokiem. Kiedyś ten kubek będzie pusty, bo woda, czy sok się skończy, 
lecz Boża łaska nie wyczerpie się) 
-Pan Bóg jest miłosierny – okazuje dobroć, zrozumienie i współczucie drugiej osobie.  
-Pan Bóg jest wierny – oddany, zaufany, stały, można na Nim polegać 
-Pan Bóg jest dobry – pomaga, troszczy się i nie pozwala, żeby działa się krzywda. 
-Pan Bóg lituje się – współczuje   
3. Izraelici doświadczają Bożej opieki – taki jest Pan Bóg. O tym przekonali się Izraelici, gdy Pan 
Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Potem długo prowadził ich przez pustynię. Czy pamiętacie jak Pan 
Bóg troszczył się o Izraelitów na pustyni? Możecie podać jakiś przykład? (odpowiedzi dzieci,   
w młodszej grupie osoba prowadząca króciutko opowiada, pokazuje prezentację )  
Zgadza się, Pan Bóg pokazał swoją dobroć i troskę, zsyłając Izraelitom mannę i przepiórki i dając im 
wodę.    
 
III. Zakończenie 
Jeremiasz doskonale wiedział, że taki wspaniały Pan Bóg jest najlepszym Pocieszycielem dla 
Izraelitów i o tym im mówił.  
Chcę wam powiedzieć, że taki miłosierny, wierny i dobry Pan Bóg może być pocieszeniem także dla 
nas. Jeżeli masz jakiś problem, jeżeli jest ci smutno, to zawsze możesz zwrócić się do najlepszego 
Pocieszyciela, którym jest Pan Bóg. On zawsze jest gotowy, żeby cię wysłuchać, by pomóc, bo jest 
dobry, tylko Mu zaufaj. Tak mówi wiersz, którego się nauczymy.   
 
1. Wiersz biblijny 
Dobry jest Pan dla tego, który mu ufa.  Treny 3,25a 
 
Pomoce: przygotować 9 kolorowych pasków. Na nich zapisać słowa wiersza  
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz  
O kim powiemy, że jest dobry? Co znaczy, że ktoś jest dobry? (odpowiedzi dzieci) Dobry to znaczy  
życzliwy, chętny do pomocy, szlachetny. Powiemy tak o kimś, kto nam pomógł, zrobił coś dobrego.  
Nasz dzisiejszy wiersz mówi właśnie o tym. Mówi, że dobry jest Pan Bóg. A dla kogo? Dla tego kto 
Mu ufa. A co znaczy komuś ufać? (odpowiedzi dzieci) Ufać to znaczy wierzyć, zdać się na kogoś. 
Wiersz, którego się nauczymy, mówi o tym, że Pan Bóg jest dobry dla tej osoby, która Mu ufa, czyli 
pokłada w Nim swoją nadzieję, jest przy Panu.     
 
Informacja dla osoby prowadzącej: w trakcie powtarzania wiersza, osoba prowadząca pokazuje 
kolejne wyrazy wiersza, a dzieci mówią je. Można zmieniać prędkość pokazywania, a co jakiś czas 
osoba prowadząca może zatrzymać się na wybranym wyrazie. Jeżeli ktoś rozpędzi się i wyprzedzi 
grupę, cała grupa musi powiedzieć wiersz od początku. 
 
2.  Prace plastyczne 
A. Pan Bóg jest Pocieszycielem 
Pomoce: papierowy talerz przecięty na pół, kredki lub mazaki, poznany wiersz, klej  
 
Przebieg:  

 rozdać dzieciom po jednej połówce talerza 
 poprosić o narysowanie na otrzymanej połówce talerza uśmiechniętej buzi   
 rozdać wydrukowany wiersz i klej, poprosić o przyklejenie go do uśmiechniętej buzi  
 gotowy uśmiech, dzieci mogą przyłożyć do swojej buzi. Wtedy będą miały wspaniały uśmiech 
  
Patrz zdjęcie pracy, załącznik: 2017_10_01_16_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3   
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B. Pan Bóg jest – propozycja dla grupy starszej  
Pomoce: kolorowa kartka papieru, z zapisanym wierszem z Księgi Trenów 3,25a, mazak 
 
Przebieg:  

 rozdać kolorowe kartki i mazaki 
 poprosić o wypisanie na kartce tego, jaki jest Pan Bóg  
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