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Święto Trójcy Świętej
Główna myśl: Zbawczy plan Boga
Tekst: Efezjan 1,3-14 –Dziękczynienie za zbawienie w Chrystusie
Wiersz: “Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi.” 2 List do Koryntian 13,13
Propozycja piosenki:
“Boże Ojcze” [w] Śpiewnik “Będę śpiewał i grał”, wyd. Centrum Misji i Ewangelizacji,
nr 11 patrz załącznik: 2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2
Cele:
● Dziecko zostało zapoznane z pojęciem Trójcy Świętej
● Dziecko rozumie, że Trójcę tworzą trzy osoby
● Dziecko zostało zachęcone do dziękowania za Boga w trzech osobach

I. Wstęp
Drzewo
Pomoce:Biblia, rysunek drzewa -załącznik nr 1 (patrz załącznik:
2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1)tablica, masa mocująca
Informacja dla osoby prowadzącej: z drugiej strony na korzeniu napisać BÓG OJCIEC,
z drugiej strony na pniu napisać BÓG JEZUS CHRYSTUS, z drugiej strony na gałęziach
zapisać BÓG DUCH ŚWIĘTY, liście można pokolorować
Przebieg:
Witam was wszystkich na dzisiejszej szkółce. Pogoda jest już coraz ładniejsza, słoneczko
pięknie świeci, aż chce się pójść na spacer. Chodzicie na spacery? Gdzie można pójść na
spacer? (odpowiedzi dzieci) Do parku, do lasu. W parku, lesie jest dużo drzew. Wszyscy
wiemy jak drzewo wygląda. (odpowiedzi dzieci)Drzewo ma liście, gałęzie, ma też pień, oraz
korzenie. Chcę żebyśmy teraz odpowiednio ułożyli te narysowane elementy drzewa. Na
samym dole, czyli w ziemi są korzenie, potem jest pień, na samej górze są gałęzie z liśćmi,
czyli korona drzewa. (osoba prowadząca wymieniając kolejne części drzewa, przyczepia do
tablicy poszczególne elementy, bez napisów, załącznika nr 1)Z tych trzech elementów
powstało nam drzewo. Zastanówmy się teraz, czy drzewo, gdybyśmy zabrali mu jedną z tych
części, na przykład korzenia, to nadal byłoby pięknym, rosnącym drzewem? (osoba
prowadząca odczepia korzeń; dzieci odpowiadają.)Raczej nie. (osoba prowadząca
z powrotem przyczepia korzeń )A gdybyśmy pozbawili drzewo pnia ( osoba prowadząca
zdejmuje przymocowany pień )lub ucięli mu wszystkie gałęzie (osoba prowadząca zabiera
przyczepione gałęzie z liśćmi)To nie byłoby już to piękne rosnące drzewo.
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Podsumowanie:
Popatrzcie każda część drzewa, (osoba prowadząca z powrotem przymocowuje zabrany
pień i liście)czy to korzeń, pień, czy w końcu gałęzie z liśćmi są potrzebne i ważne.
Trzy elementy, lecz tworzą jedną całość, tworzą drzewo. Chcę wam powiedzieć, że tak
samo Pan Bóg, Ojciec, to jedna osoba, ale współdziałająca ze swoim Synem, Jezusem,
oraz Duchem Świętym. Trzy osoby, lecz tworzą całość, tworzą jedność. (osoba prowadząca
odwraca części drzewa, tak by widoczne były napisy) I dzisiejsza niedziela właśnie o tym
mówi, bo dziś jest ŚWIĘTO TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
Zaśpiewajmy piosenkę “Boże Ojcze” 
(wszyscy śpiewają piosenkę. Nuty i słowa piosenki
zamieszczone w załączniku nr 2 )
II. Szkółka
Pomoce:Biblia, wykorzystać elementy drzewa używane na wstępie
Informacja dla osoby prowadzącej: w grupie młodszej można do opowiadanej lekcji,
stworzyć prezentacje wykorzystując wybrane slajdy z podanych poniżej stron
http://www.freebibleimages.org/illustrations/creation/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/yo-jesus-sinners/
http://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-pentecost/
Przebieg:
Przeczytajmy kilka wierszy z Listu do Efezjan 1,3-14. (osoba prowadząca lub w starszej
grupie ochotnik czyta wyznaczone wiersze. W grupie młodszej osoba prowadząca czyta
z Listu do Efezjan 1, tylko wiersze 3,5,7,13)
1. Bóg Ojciec -Pan Bóg -Ojciec to podstawa (osoba prowadząca odwraca na tablicy
zawieszony rysunek KORZENIA, który z drugiej strony ma napis: BÓG OJCIEC)On stworzył
w ciągu 6 dni świat, stworzył człowieka, na swoje podobieństwo. I przeznaczył go, by żył
w stałym kontakcie z Nim. Jednak posłuszeństwo Panu okazało się dla Adama i Ewy, za
trudne. Zrobili coś, co było zabronione. Wiecie co zrobili? (odpowiedzi dzieci)Zerwali i zjedli
owoc z zakazanego drzewa, które rosło pośrodku raju. Adam i Ewa zgrzeszyli i tym samym
zerwali tą wspaniałą więź z Bogiem. Grzech sprawił, że musieli opuścić raj. Wspaniałe Boże
stworzenie, odwróciło się od swojego Stwórcy.
Zaśpiewajmy pierwszą zwrotkę śpiewanej już dzisiaj piosenki “Boże Ojcze”, która mówi
o Panu Bogu Ojcu.
Informacja dla osoby prowadzącej: zaśpiewać pierwszą zwrotkę piosenki “Boże Ojcze”
“Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś,
Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś,
Jam Twoim jest dziełem, co złe we mnie przemień.
Boże Ojcze chcę wywyższać Cię dziś.”
2. Bóg Jezus Chrystus -Zerwanie więzi z Bogiem, nieposłuszeństwo nie spowodowało
tego, że Pan też odwrócił się od swego stworzenia. Nie, Stwórca chciał tą więź odbudować,
dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, (osoba prowadząca do korzenia z napisem
BÓG OJCIEC, odwraca zawieszony pień, który z drugiej strony ma napis: BÓG JEZUS
CHRYSTUS) który przyszedł na ziemię. Przeczytajmy wiersz Efezjan 1,7 (osoba
prowadząca czyta wyznaczony wiersz) Jezus to pień, który wyrasta z Bożego korzenia i na
którym wszystko się trzyma, rośnie. On przyszedł na świat. Mówił ludziom o tym jaki jest
Bóg Ojciec. Uczył jak powinni postępować, pomagał, leczył. I za wszystko co robił, czego
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uczył, został przez ludzi pojmany, zbity, powieszony na krzyżu. Umarł za nasze grzechy, bo
tak bardzo nas kocha. Lecz to nie był koniec, bo jest radosna wiadomość, którą wszyscy już
znamy: On zmartwychwstał i żyje. Zaśpiewajmy drugą zwrotkę naszej piosenki “Boże
Ojcze”, która jest o Jezusie i o tym co On zrobił dla każdego z nas.
(wszyscy śpiewają drugą zwrotkę piosenki “Boże Ojcze”)
“Boży Synu, chcę uwielbiać Cię dziś,
Boży Synu, chcę uwielbiać Cię dziś.
Za śmierć Twoją Panie, za Twe zmartwychwstanie.
Boży Synu chcę uwielbiać Cię dziś.”
3. Bóg Duch Święty -Została jeszcze korona drzewa, czyli gałęzie, liście (osoba
prowadząca odwraca przymocowaną już koronę drzewa, który z drugiej strony ma napis:
BÓG DUCH ŚWIĘTY)Tą koroną jest Duch Święty. To On, jak poznaliśmy na ostatniej
szkółce, naucza i przypomina wszystko o czym mówił Pan Jezus. Wypełnia to, co mówił
Jezus. On daje wzrost każdemu, kto zaufał Bogu, Jezusowi i wypełnia to, co mówił Jezus.
Przeczytajmy wiersz Efezjan 1,13 (osoba prowadząca czyta wyznaczony wiersz) Dzięki
Duchowi Świętemu zostaliśmy zapieczętowani i mamy udział w zbawieniu. Zaśpiewajmy
teraz trzecią zwrotkę piosenki “Boże Ojcze”, która mówi o Duchu Świętym.
(wszyscy śpiewają trzecią zwrotkę piosenki “Boże Ojcze”)
“Duchu Święty racz wypełnić i mnie,
Duchu Święty racz wypełnić i mnie.
Bądź ze mną i kieruj, doprowadź do celu.
Duchu Święty racz wypełnić i mnie.”
III. Zakończenie
Tak jak każdy z trzech elementów drzewa: korzeń, pień i korona, tworzą całość. Tak samo
Jedność tworzą Trzy Osoby Trójcy Świętej. Bóg -Ojciec, który daje początek, Bóg -Jezus
Chrystus daje wzrost, i Bóg -Duch Święty, który daje poznanie i wypełnia to, co powiedział
Jezus Chrystus.
Dlatego dziękujmy Panu Bogu za to, że objawił się nam w trzech Osobach, które tworzą
jedność i całość Bożego dzieła zbawienia.
1. Wiersz biblijny
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech
będzie z wami wszystkimi. 2 List do Koryntian 13,13
Pomoce:wiersz zapisać na 5 kartkach, załącznik nr 3 (patrz załacznik:
2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3)
Na pierwszej narysowany krzyż oraz zapisane słowa: ŁASKA PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Na drugiej narysowane serce oraz zapisane słowa wiersza: I MIŁOŚĆ BOGA
Na trzeciej narysowany gołąb i zapisane słowa: I SPOŁECZNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO
Na czwartej kartce narysowani ludzie i zapisane słowa: NIECH BĘDZIE Z WAMI
WSZYSTKIMI.
Na piątej kartce zapisane: 2 LIST DO KORYNTIAN 13,13
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Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Dzisiejszy wiersz, którego będziemy się uczyć, mówi o tym, że Bóg -Jezus Chrystus jest
łaskawy, pomaga i opiekuje się nami, chociaż na to nie zasłużyliśmy. (osoba prowadząca
pokazuje pierwszą część wiersza)Mówi, że Bóg -Ojciec bardzo nas kocha mimo naszych
błędów i tego, że często jesteśmy nieposłuszni. (osoba prowadząca pokazuje drugą część
napisanego wiersza) Mówi też, że Bóg -Duch Święty chce mieć z nami społeczność, chce
być przy nas. Popatrzcie ten wspaniały Bóg będzie zawsze z nami i za to możemy Mu
dziękować.
Informacja dla osoby prowadzącej: podzielić dzieci na trzy drużyny, przydzielając każdej
drużynie po jednej z trzech części wiersza, którą głośno po kolei powtarzają. Część czwartą
i piątą wiersza powtarzają wszyscy razem. Po kilku powtórzeniach wiersza, drużyny
wymieniają się częściami wiersza i powtarzają.
2. Prace plastyczne
A.Drzewo
Pomoce:rolka po papierze toaletowym, zielona kartka, lub bibuła, klej, wydrukowany
poznany wiersz, mazak
Informacja dla osoby prowadzącej: dla grupy młodszej rolka po papierze toaletowym naciąć
koniec jednej strony 5 razy na 2 cm, z drugiej 4 nacięcia na 3 cm. Grupa starsza rolki może
naciąć sama
Przebieg:
● rozdać każdej osobie po rolce po papierze toaletowym, zielonej bibule, klej
● starsza grupa otrzymuje nożyczki, by końcówki rolki po papierze naciąć, z jednej
strony 5 razy na 2 cm, z drugiej strony trzeba zrobić 4 nacięcia na 3 cm;
grupa młodsza otrzymuje rolki z nacięciami
● nacięcia na rolce dzieci zaginają. 5 nacięć na 2 cm będą korzeniami drzewa,
natomiast 4 nacięcia na 3 cm to gałęzie
● kawałek zielonej bibuły należy zgnieść, tworząc koronę drzewa, a następnie przykleić
nacięcia, które są gałęziami
● na zielonej zgniecionym papierze dzieci mogą mazakiem dorysować owoce
● na pień drzewa nakleić poznany wiersz. Starsza grupa może wiersz samodzielnie
napisać
zdjęcie gotowej pracy patrz załącznik
(2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4)

Załączniki:
2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1
2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2
2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3
2018_05_27_Swieto_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4
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