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16.Niedziela po Trójcy Świętej

Główna myśl: Bóg troszczy się o swoje dzieci
Tekst: Dzieje Apostolskie 12,1-11 -Herod prześladuje chrześcijan
Wiersz: “Choćbym nawet szedł ciemna doliną, zła sie nie ulęknę, boś Ty ze mną.”
Psalm 23,4
Cele:
● Dziecko poznało historię uwolnienia Piotra z więzienia
● Dziecko wie, że zawsze może szukać schronienia u Pana Boga

I. Wstęp
O kogo się troszczy?
Pomoce:Biblia, zdjęcie nauczyciela, pilota samolotu, lekarza, rodziców, przewodnika
górskiego
Przebieg:
Dzień dobry witam was wszystkich. Co to znaczy o kogoś się troszczyć? (odpowiedzi dzieci)
Czy wy troszczycie się o kogoś? O kogo? (odpowiedzi dzieci)Pięknie, słyszę, że jedni z was
troszczą się o swoje zwierzątko, inni troszczą się o młodsze rodzeństwo. Powiedzcie mi
proszę o kogo muszą troszczyć się osoby, które zaraz wam pokażę. Jesteście gotowi?
To pierwsze zdjęcie. Kto to? To nauczyciel, o kogo troszczy się nauczyciel? (odpowiedzi
dzieci)Nauczyciel troszczy się o uczniów, których uczy, którzy są pod jego opieką. A to kto?
(osoba prowadząca pokazuje zdjęcie pilota )To jest pilot, o kogo on musi się troszczyć?
O pasażerów, siedzących w samolocie, którym on pilotuje. A ta osoba o kogo się troszczy?
(osoba prowadząca pokazuje zdjęcie lekarza)O chorych ludzi, o pacjentów.
O kogo troszczą się te osoby? (osoba prowadząca pokazuje zdjęcie rodziców )Oni troszczą
się o swoje dzieci. A o kogo się troszczy się przewodnik górski? (osoba prowadząca
pokazuje zdjęcie przewodnika)Taki przewodnik troszczy się o osoby, które on prowadzi
w górach.
Podsumowanie:
Każda z pokazanych postaci troszczy się o jakąś osobę, lub wybraną grupę ludzi, uczniów,
pacjentów, pasażerów. Jest ktoś kto troszczy o wszystkich. Ciekawe kto to może
być?(odpowiedzi dzieci)To Pan Bóg. Dzisiaj poznamy historię o tym jak Pan zatroszczył się
w szczególny sposób o swoje dziecko. Posłuchajcie proszę.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia
Informacja dla osoby prowadzącej: można stworzyć prezentację z wybranych slajdów
z podanej poniżej strony:
www.freebibleimages.org/illustrations/ls-peter-prison/
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 rzebieg:
P
1. Wzrasta liczba tych, którzy wierzą w Jezusa -Uczniowie wypełniali zadanie, które
zostawił im Jezus. Jakie to było zadanie? Ktoś pamięta, mówiliśmy o tym na pierwszej
szkółce po wakacjach? (odpowiedzi dzieci)Właśnie, mieli innym mówić o tym, co dla nich
zrobił Jezus. I szli, rozgłaszając tą ważną rzecz, że Pan dał przybić się do krzyża i poniósł
karę za ich nieposłuszeństwo. Były osoby, które taką mową były urażone, lecz było też
bardzo wiele osób, które uwierzyły.
2. Niezadowolenie króla Heroda -Taka sytuacja nie spodobała się królowi Herodowi,
dlatego wydał zarządzenie, by tych ludzi prześladować. Widząc, że to podoba się niektórym
Żydom, kazał takich ludzi zamykać w więzieniach, a niektórych nawet zabić, tak właśnie
stało się z Jakubem, bratem Jana, ucznia Jezusa.
3. Piotr pojmany -to spotkało też Piotra, ucznia Jezusa. Został pojmany i wtrącony do
więzienia. Wyobraźcie sobie, wrzucono Piotra do celi, jego ręce zakuto w łańcuchy, obok
stali dwaj żołnierze, a przed drzwiami stali strażnicy. Czy tak pilnowany człowiek mógł
wydostać się z więzienia? (odpowiedzi dzieci)Nie, ale dla Pana Boga, który troszczy się
o swoje dzieci wszystko jest możliwe.
4. Pan wyprowadza Piotra -W nocy, gdy Piotr i pilnujący żołnierze spali posłał swojego
anioła. W celi zajaśniała światłość, a anioł trącił Piotra budząc go i każąc mu ubrać sandały,
narzucić płaszcz i iść za nim. Piotr poszedł za aniołem. Spokojnie minęli pierwszą straż,
potem drugą. Piotrowi mogło nawet wydawać się, że to, co się dzieje, to sen. Gdy doszli do
bramy, sama się otworzyła, więc wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę, wtedy anioł opuścił
Piotra. Dopiero teraz Piotr stwierdził, że to Pan Bóg posłał anioła, który go wyratował.
III. Zakończenie
Pan Bóg troszczył się o swego ucznia Piotra. Tak samo Pan zatroszczył się o wszystkie
swoje dzieci.
Pamiętaj o tym, że nawet jeśli jesteś w jakiejś trudnej sytuacji, tak jak Piotr się znalazł, nie
musisz się bać, bo masz ze sobą wszechmocnego Boga, dla którego żadna rzecz nie jest
niemożliwa.
Nauczymy się dziś pewnego zdania, które może nam być pomocne, gdy znajdziemy się
w różnych trudnych sytuacjach.
1. Wiersz biblijny
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Psalm 23,4
Pomoce:wiersz można uczyć pokazując,
mówiąc słowa CHOĆBYM NAWET SZEDŁ -idziemy w miejscu
gdy mówimy CIEMNĄ DOLINĄ -zakrywamy oczy
przy słowie ZŁA -dłonią pokazujemy znak ok. tyle że kciuk skierowany jest w dół
mówiąc SIĘ NIE ULĘKNĘ -ręką wykonujemy znak przeczenia
BOŚ TY -ręką wskazujemy na niebo
ZE MNĄ -potem pokazujemy na siebie
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
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Nie muszę się bać, bo zawsze idzie ze mną najlepszy Przyjaciel, Pocieszyciel, Lekarz. Ze
mną idzie Pan Jezus. O tym wiedział Piotr, wtedy gdy był w więzieniu, które było taką
ciemną doliną.
Informacja dla osoby prowadzącej: wiersz powtarzamy pokazując go i mówiąc najpierw
głośno, potem ciszej
2. Prace plastyczne
A. Pan jest ze mną
Pomoce:załącznik nr 1 (patrz załącznik:
2018_09_16_16_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1), ołówek, kredki,
Przebieg:
● rozdać każdej osobie załącznik nr 1, oraz kredki
● poprosić o narysowanie w otwartych rękach swój portret

Załączniki:
2018_09_16_16_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1
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