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WSTĘP 

 
Prezentujemy niniejszym pomysły na lekcje z wykorzystaniem przedmiotów. 
Inna nazwa to lekcje poglądowe, czyli polegające na uczeniu się poprzez 
oglądanie, bezpośrednie doświadczanie czegoś. Mają one na celu pokazanie oraz 
przybliżenie, za pomocą znanych już dziecku przedmiotów, daną prawdę 
wynikającą z Biblii.  

Lekcje z wykorzystaniem przedmiotów mogą zatem posłużyć do uzupełnienia 
oraz wzmocnienia nauczania. Mogą być zarówno częścią lekcji biblijnej, 
ilustrującą nauczaną prawdę, lub stanowić samodzielną lekcję, poprzez którą 
można uczyć np.: o korzystaniu z Bożego Słowa, o właściwych postawach 
chrześcijanina, zwycięskim życiu, o walce z grzechem itp. 

Polecamy tę formę nauczania zarówno pracownikom wśród dzieci, katechetom, 
jak i rodzicom poszukującym pomysłów na krótkie spotkania z dziećmi. 

Zebrane tutaj pomysły pochodzą z różnych źródeł, głównie z przekazów ustnych 
i nie jest możliwe ustalenie ich autorstwa. Nie jest intencją Stowarzyszenia 
naruszanie czyichkolwiek praw autorskich.  

           Redakcja 
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BILET DO NIEBA 

Lekcja poglądowa zachęcająca do przyjęcia Bożego daru zbawienia 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: bilet kolejowy 

Tekst biblijny: J 14:1–6 

 

Nauczycielu, przygotuj bilet kolejowy z wpisanym miejscem docelowym. 

 

Dokąd można było pojechać mając bilet, który trzymam w ręce? (Pozwól dzieciom obejrzeć 

bilet i odpowiedzieć na pytanie). 

Ten podróżny dokument przypomina mi szczególny bilet, który można by nazwać biletem 

wiary albo biletem do nieba. Za każdy bilet kolejowy, autobusowy lub lotniczy trzeba 

zapłacić. Zwykle, im dalsza podróż, tym droższy bilet. 

Ile kosztuje bilet do nieba? Jest bardzo drogi! Za ten bilet zapłacił Pan Jezus, a  ceną było 

Jego życie.  

Bilet do nieba przygotowany dla ciebie został już opłacony. Musisz go jednak osobiście 

odebrać. Czy już to zrobiłeś? Czy wiesz, jak można zaufać Panu Jezusowi jako osobistemu 

zbawicielowi? 

Pan Jezus powiedział: […] Idę przygotować wam miejsce […], abyście gdzie ja jestem i wy byli 

(J 14:2–3) 
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BOŻA BROŃ 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o tym, że Biblia pomaga walczyć z grzechem 

 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: pułapka na myszy, łapka na muchy,  

        napisy: PYCHA, EGOIZM, UPRZEDZENIA, ZAZDROŚĆ 

Tekst biblijny: Hbr 4:12–13 

 

Nauczycielu, przygotuj powyższe przedmioty i napisy, by wykorzystywać je w odpowiednim momencie. 

 

Jeśli mamy w domu jakieś szkodniki albo uciążliwe insekty, to trzeba je wytępić. Jeśli na strychu 

albo w piwnicy panoszą się myszy, trzeba je wyłapać (pokaż pułapkę na myszy). Kiedy 

w mieszkaniu mamy komary lub muchy, trzeba się ich pozbyć (pokaż łapkę na muchy). 

W szczególnie ciężkich przypadkach wzywa się firmę, która zajmuje się tępieniem 

szkodników i ma do tego specjalną broń – np. środki chemiczne… 

Boże Słowo jest bronią chrześcijanina, która pomaga mu rozpoznać i wyeliminować grzech. 

Nie jest trudno rozpoznać takie grzechy jak morderstwo, kradzież, kłamstwo... Ale co 

z grzechami, które właściwie nikomu nie wyrządzają krzywdy? (pokaż kolejno napisy: PYCHA, 

EGOIZM, UPRZEDZENIA, ZAZDROŚĆ). Takie niewłaściwe postawy będą powoli wkradać się do 

naszych relacji z innymi, będą osłabiać skuteczność naszego świadectwa kolegom, rodzinie 

czy innym, których nie znamy, ale oni nas obserwują. 

Biblia pokazuje nam wszystkie nasze grzechy – te widoczne i niewidoczne, które również ranią. 

Boże Słowo jest bronią, która pomaga w wyeliminowaniu grzechu (przeczytaj Hbr 4:12–13). 

Gdy wyznasz grzechy Bogu, On je przebaczy. Codzienne czytanie i posłuszeństwo Biblii, pomoże 

ci mówić „nie” grzechowi, zanim zacznie on kontrolować twoje życie 
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BOŻA INSTRUKCJA 

Lekcja poglądowa na temat tego, że Biblia zawiera Boże instrukcje dla naszego życia 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: puzzle, młotek, instrukcja obsługi  

Teksy biblijny: Prz 3:5–6; Flp 4:6; 1 P 3:10–11 

 

 

(Nauczycielu, pokaż dzieciom puzzle z brakującym elementem). Coś tu chyba nie pasuje? Co to 

może być? Rzeczywiście, brakuje jednego elementu. O, tutaj leży na podłodze. Całe szczęście. 

Mogę teraz skończyć układankę (próbuj dopasować element, udając że nie pasuje). Zdaje się, 

że ten element tu nie pasuje, ale mam pomysł! (próbuj przybić element np. młotkiem albo 

butem...). Nic z tego, muszę chyba przeczytać instrukcję (czytaj przez kilkanaście sekund). Już 

wiem, co jest źle! (odwróć element kilka razy i dopasuj). 

Ta układanka reprezentuje nasze życie. Brakujący element może przedstawiać problemy, 

z jakimi na co dzień się spotykamy (pozwól dzieciom wymienić kilka ich problemów). Jeśli 

próbujemy rozwiązywać nasze problemy sami, to najczęściej jesteśmy bardzo zniechęceni i nie 

udaje nam się to. Jednak, jeśli najpierw poczytamy Biblię – Boże instrukcje dla nas – będziemy 

wiedzieć, jak poradzić sobie z problemem (podaj przykłady wersetów, np. Prz 3:5–6, Flp 4:6, 

1 P3:10–11). Boże sposoby są zawsze najlepsze! 
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CO WYSTAJE Z MOICH BUTÓW? 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o stanie człowieka przed i po nawróceniu 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: buty 

Tekst biblijny: Ga 5:19–23 

 

 

Nauczycielu, przygotuj parę sznurowanych butów i załóż je w taki sposób, żeby wystawał z nich język. 

 

Co wystaje z moich butów? (pozwól dzieciom odpowiedzieć). Sznurowadła i język? Nie o to 

chodzi. Przyjrzyjcie się dobrze... Z tych butów wystaję ja!  

A teraz niech każdy przyjrzy się swoim butom. Pomyśl przez chwilę, jaka osoba wystaje 

z twoich butów? Przeczytam zaraz z Biblii opisy dwóch osób. Słuchaj uważnie i zadaj sobie 

pytanie, który obraz pasuje do ciebie (przeczytaj tekst z Galacjan i krótko objaśnij dzieciom -

wymienione grzechy, podobnie opisz owoc Ducha Świętego). 

Jeżeli widzisz, że pasujesz bardziej do pierwszego obrazu, zastanów się dlaczego. Może Jezus 

Chrystus nie jest dla ciebie kimś najważniejszym i jeszcze nigdy nie zaufałeś Mu jako swojemu 

Panu i Zbawicielowi? Kiedy Mu zaufasz, On będzie cię zmieniał. 

A może jako wierzące dziecko zaniedbujesz poznawanie Słowa Bożego? Możesz zwrócić się do 

Boga, prosząc Go, by pomógł ci czytać Biblie i stosować w życiu to, co czytasz. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 
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CZUJNY RATOWNIK 

Lekcja poglądowa zachęcająca do czujności i ostrzegania innych przed Bożym sądem 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: czapka lub koszulka ratownika, gwizdek, megafon 

Tekst biblijny: Mk 16:15; 2 Ts 1:8–9 

 

Nauczycielu, przygotuj czapkę lub koszulkę z napisem RATOWNIK, gwizdek oraz megafon i korzystaj 

z nich podczas prezentowania lekcji. 

Wyobraź sobie, że zażywasz kąpieli w oceanie. Wspaniałe uczucie – można pływać, cieszyć się 

pięknymi kolorami wody, ciepłym słońcem... Nagle rozlega się dźwięk gwizdka (użyj gwizdka), 

a tuż po nim z megafonu słuchać głos: „Rekiny! Uwaga! Rekiny!” (użyj megafonu). To ratownik 

(załóż czapkę ratownika lub odwróć się, by dzieci widziały na twojej koszulce napis RATOWNIK). 

On ze swojego miejsca na wieży ratowniczej widzi nie tylko wszystkich, którzy pływają, ale 

również zbliżające się niebezpieczeństwo. Przypuśćmy, że ratownik widział niebezpie-

czeństwo, ale nie ostrzegł ludzi i ktoś zginął. Czyja to byłaby wina? A jeśli ostrzegł, a ktoś to 

zlekceważył, nie wrócił natychmiast na plażę i został zraniony przez rekina, a może nawet zginął, 

to czyja to była wina? 

Ratownik musi być czujny, nie może opuszczać swojego miejsca na wieży i musi używać 

gwizdka czy megafonu (pokaż te przedmioty jeszcze raz). 

W Biblii czytamy o ludziach, którzy byli strażnikami miast. Ich zadaniem było baczne 

obserwowanie okolicy i w razie niebezpieczeństwa ostrzeżenie ludzi poprzez dźwięk trąbki. 

Ich stanowiska znajdowały się na wysokich wzgórzach lub na murach miejskich. Dzięki nim 

mieszkańcy miast mogli spokojnie spać. 

Jeśli jesteś wierzącym dzieckiem, Bóg oczekuje, że będziesz takim „dźwiękiem alarmowym”, 

który ostrzega innych przed Dniem Sądu. Jeśli Pan Jezus powróci lub ci ludzie umrą, a nie zaufali 

w swoim życiu Panu Jezusowi jako Zbawicielowi, to staną przed Sądem i zostaną skazani na 

wieczną śmierć. Nie jest łatwo być takim Bożym strażnikiem i ostrzegać grzeszników przed 

niebezpieczeństwem. Niektórzy będą się ciebie wyśmiewać, inni unikać, a jeszcze inni 

nie posłuchają. Nie wszyscy ludzie, którym mówimy o Bogu będą zbawieni. Jednak jeśli im 

powiedzieliśmy, a oni tego nie przyjęli, to czyja to będzie wina, kiedy znajdą się w piekle? 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 
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CZYSTE NACZYNIE 

Lekcja poglądowa zachęcająca do wyznawania grzechu 

 

 

Autor: Nieznany* 

Przedmioty: różne naczynia, w tym brudny talerz  

         z zaschniętymi resztkami jedzenia 

Tekst biblijny: 2 Tm 2:20–21 

 

Nauczycielu, przygotuj różne czyste naczynia oraz brudny talerz i pokazuj je w odpowiednim momencie 

lekcji. 

Do czego służą te naczynia? (pokaż różne przyniesione naczynia). Tak, do 

różnych celów: do jedzenia, do picia, gotowania… Jedne są małe, inne duże. 

Jedne ładniejsze, inne brzydsze. Wszystkie jednak służą do codziennego użytku 

pod jednym warunkiem. Jakim? (Daj uczniom czas na odpowiedź). Tak, muszą być 

czyste! Czy jadłbyś z takiego talerza? (pokaż brudny talerz). Ja nie! Naczynia, by 

mogły być użyteczne, muszą być czyste. 

Jeśli my chcemy być użytecznymi dla Boga, też musimy być „czyści”. W jakim 

sensie? Co może nas zabrudzić? Grzech (podaj przykłady grzechów popełnianych 

przez dzieci). Jeśli chcesz, by Bóg cię używał, nic nie może stać pomiędzy Nim a tobą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opracowano na podstawie materiałów Child Evangelism Fellowship Inc. 
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DOBRA I NIEDOBRA WODA 

Lekcja poglądowa przestrzegająca przed fałszywymi religiami 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: dwie szklanki z wodą, soda oczyszczona 

Tekst biblijny: 1 J 5:19–21 

 

Nauczycielu, przygotuj dwie szklanki z wodą. Do jednej wsyp tyle sody oczyszczonej, by miała wyraźnie 

niedobry smak.  

Mam tutaj dwie szklanki z wodą. Czy ktoś chciałby się napić? (podaj ochotnikowi 

szklankę z czystą wodą). Może jeszcze ktoś chce się napić? (podaj chętnemu 

dziecku lub swojemu asystentowi szklankę z niesmaczną wodą). 

Czy coś jest nie tak z tą wodą? Niedobra? A wyglądała tak samo, jak ta 

poprzednia… 

Chrześcijaństwo i fałszywe religie są jak te dwie szklanki z wodą. 

Chrześcijaństwo i to, czego uczy Biblia jest czyste i dobre – tak jak czysta, 

niczym nieskażona woda. Zaś ta niedobra, gorzkawa woda obrazuje fałszywe 

religie, na przykład Świadków Jehowy, New Age, satanizm, okultyzm itp.  

Czy na pierwszy rzut oka można było ocenić, że woda w drugiej szklance jest 

niedobra? Nie, i podobnie jest z fałszywymi religiami. Ludzie dają się nabrać, 

myśląc że to jest dobre, ale w rzeczywistości jest złe i odciąga ich od Boga. 

Jak można byłoby uniknąć napicia się niedobrej wody? Na przykład zadając mi 

pytania: „Czy ta woda jest dobra?, Czy nie zostało do niej coś wsypane?”. Biblia 

zachęca, by używać rozumu: „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam 

rozum…” (przeczytaj cały fragment z 1 J 5:20–21).  

Jeśli nie chcesz dać się złapać w sidła fałszywych religii, musisz zadawać pytania, 

szukać odpowiedzi w Biblii. Warto też znać kogoś wierzącego, komu możesz 

zaufać i z nim rozmawiać na tematy, które cię niepokoją. Najważniejsze jednak 

jest to, byś poznawał Słowo Boże, które nie kłamie i mówi prawdę o Panu Jezusie. 

Wybieraj zawsze prawdę! 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 
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DOBRE WSPOMNIENIA 

Lekcja poglądowa zachęcająca do prowadzenia życia podobającego się Bogu 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: album ze zdjęciami 

Tekst biblijny: 2 Tm 2:22; Jr 31:34b 

 

 

Nauczycielu, przygotuj album i pokaż dzieciom niektóre zdjęcia. 

 

Kto z was ma w domu album ze zdjęciami? Jakie zdjęcia w nim się znajdują? ( Pozwól 

dzieciom odpowiedzieć). Jak myślicie, czy w tym albumie jest  więcej zdjęć pozwala-

jących mi wspominać wesołe chwile, czy smutne? (Pokaż przyniesiony album i pozwól go 

dzieciom obejrzeć).Tak, na pewno więcej jest wesołych zdjęć z różnych rodzinnych 

spotkań czy wyjazdów do ciekawych miejsc.  

Czy zauważyliście w moim albumie jakieś zdjęcie pokazujące, jak popełniam grzech? 

Dlaczego nie mam takich zdjęć? (Pozwól dzieciom wypowiedzieć się na ten temat). Tak, nie 

chcę wspominać swoich grzechów. Nikt z nas nie chce, prawda? Czy wiesz, że Bóg obiecał 

nie wspomnieć twoich grzechów, jeżeli poprosiłeś Go o ich przebaczenie? W Księdze 

Jeremiasza czytamy: Odpuszczę […] ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę (Jr 31:34b). 

Pan Bóg chce, żeby Jego dzieci prowadziły życie, które Jemu się podoba. Zachęca wierzących 

następującymi słowami: Młodzieńczych […] pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do 

sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju…( 2 Tm 2:22). 

Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, które chce robić to, co podoba się Bogu, wtedy w albumie 

twojego życia będą przeważały zdjęcia przypominające dobre wydarzenia. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 
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JAK GĄBKA 

Lekcja poglądowa zachęcająca do trwania w Chrystusie 

 

Autor: Nieznany* 

Przedmioty: szklana (lub inna przezroczysta) miska z wodą, gąbka 

Tekst biblijny: Rz 8:38–39; 2 Kor 5;17a; J 15:4 

 

Nauczycielu, przygotuj gąbkę oraz przezroczystą miskę z wodą. 

 

Co dzieje się, gdy zanurzam gąbkę w wodzie? (włóż gąbkę do miski). Nabiera wody, jest nią 

przepełniona (podnieś gąbkę, tak by woda z niej kapała). Gąbka jest w wodzie (zanurz gąbkę 

ponownie), a woda w gąbce. 

To przypomina nam o ludziach, którzy zaufali Panu Jezusowi jako osobistemu Zbawicie-

lowi. Biblia mówi o nich, że są oni „w Chrystusie” (2 Kor 5:17). Należą do Jego rodziny na 

zawsze. Jednak nie tylko oni są w Chrystusie – także On jest w nich przez Ducha Świętego. Jeśli 

zaufałeś Panu Jezusowi, nic nie może oddzielić cię od Boga. Biblia mówi, że „ani śmierć, ani 

życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani… żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć 

od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8:38–39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opracowano na podstawie materiałów Child Evangelism Fellowship Inc. 
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JEDYNY TAKI LEKARZ 
Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o tym, że Jezus Chrystus jest zawsze dostępny 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: zdjęcie lekarza, napisy 

Teksy biblijny: Łk 5:31–32 

 

 

Nauczycielu, przygotuj i pokaż dzieciom zdjęcie lekarza oraz tablicę informacyjną, jaka zazwyczaj 

znajduje się na drzwiach gabinetu lekarskiego, czyli np. imię i nazwisko lekarza, jego specjalizacja 

i godziny przyjęć. Przygotuj również podobną pustą tablicę, na której w miarę przedstawiania lekcji 

będziesz zapisywał kolejne informacje dotyczące najlepszego lekarza – Jezusa Chrystusa. 

 

Czy wiecie, co oznacza imię Jezus? (Zapisz „Jezus” na przygotowanej pustej tablicy 

informacyjnej i poczekaj na odpowiedzi dzieci). Tak, Jezus to inaczej zbawca, zbawiciel albo 

nawet ratownik (Mt 1:21). On przyszedł na świat, ponieważ wszyscy potrzebujemy ratunku, 

wszyscy jesteśmy „chorzy” (Łk 5:31–32), a naszym problemem jest grzech. 

Lekarz, np. w Polsce, musi skończyć studia medyczne i uzyskać tytuł „lekarz medycyny” (wskaż 

na tablicy informacyjnej). A jaki tytuł ma Pan Jezus? Moglibyśmy powiedzieć, że Jego tytuł to: 

„Chrystus” (dopisz na tablicy „Chrystus”). Znaczy on: wszechmogący, namaszczony. Pan Jezus 

otrzymał polecenie od swojego niebiańskiego Ojca, aby uratować, zbawić wszystkich 

grzeszników. 

Jakich znacie lekarzy specjalistów? (Pozwól dzieciom odpowiedzieć, w razie potrzeby podsuń 

pomysły specjalizacji lekarskich). Czy Pan Jezus również jest specjalistą w jakiejś dziedzinie? 

Tak, On specjalizuje się w chorobach naszej duszy (dopisz na tablicy: „Specjalista chorób 

duszy”). W Biblii czytamy o tym, że Pan Jezus potrafił uleczyć ludzi z wielu chorób, ale leczenie 

duszy zawsze było na pierwszym miejscu u Niego. Pan Jezus może przebaczyć każdy grzech. 

Jeśli Go poprosisz, aby przebaczył twoje grzechy, będziesz uleczony z choroby grzechu, 

choroby twojej duszy (Mt 9:2, Łk 5:8, J 5:14). 

Nasi lekarze, a zwłaszcza specjaliści mają określone godziny przyjęć, np. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od ___do___ (wskaż na tablicy informacyjnej). A w jakich godzinach 

przyjmuje Pan Jezus? Czy tylko w niedzielę od godziny 10.00 do 11.00? O nie! On przyjmuje 

o każdej porze dnia i nocy (dopisz na tablicy: Godziny przyjęć: O każdej porze dnia i nocy). 

W czasie roku szkolnego i w czasie wakacji. W każdym miejscu i zawsze możemy do Niego 

przyjść po pomoc.  

Przed wizytą u lekarza trzeba się zarejestrować i czekać na swoją kolej. W „gabinecie” Pana 

Jezusa jest inaczej – nie ma sekretarki ani pielęgniarki, która kazałaby godzinami czekać (dopisz 

przy godzinach przyjęć: Bez rejestracji).  
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Nie wszyscy chorzy mogą jednocześnie jechać do jednego miasta, do jednego lekarza – taka 

sytuacja jest niemożliwa, dlatego mamy w każdym mieście lekarzy. Do Pana Jezusa jednak 

mogą „przyjść” jednocześnie wszyscy ludzie, jeśli tylko tego chcą. Jak to możliwe? Dzięki 

wierze i modlitwie. Ludzie z wszystkich ras, kontynentów, krajów – dorośli i dzieci –wszyscy 

mogą do Niego „przyjść” w modlitwie. On za wszystkich umarł i dla wszystkich ma czas! 

Często za wizytę u lekarza, za badania i za lekarstwa trzeba dużo płacić. A jakie są koszty 

leczenia u Pana Jezusa? On przyjmuje bezpłatnie (dopisz na tablicy informacyjnej: Bezpłatnie). 

U Niego wszystko jest za darmo! Dlaczego? Bo Pan Jezus już za wszystko zapłacił. Kiedy umierał 

na krzyżu, zawołał: „Wykonało się”, czyli „zapłacone”! Jeśli przyjdziesz do Niego i pozwolisz 

sobie pomóc w twoim problemie, będziesz uratowany. To jedyny taki lekarz, On pomaga 

chętnie. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 



15 
 

LEKARSTWO DeBeZetTeCeeM 

Lekcja poglądowa zachęcająca do dziękowania Bogu za wszystko 

 

Autor: Nieznany  

Przedmioty: lekarstwo w oryginalnym opakowaniu,  

       zakręcany plastikowy pojemnik po tabletkach 

Tekst biblijny: Ef 5:20; Kol 3:15b; 1 Ts 5:18 

 

 

Nauczycielu, przygotuj dowolne lekarstwo, kartonowe krążki o średnicy ok. 4 cm każdy z narysowanymi 

lub naklejonymi ilustracjami domu, rodziny, jedzenia, Biblii itp. oraz plastikowy pojemnik po 

lekarstwach z zakrętką o średnicy ok. 4 cm. Zaklej wlot do pojemnika tekturką w taki sposób, by nadal 

można go było zakręcać i żeby na wierzchu mieściło się kilka kartonowych krążków z ilustracjami 

podpowiadającymi dzieciom, za co mogą Bogu dziękować, czyli np. za dom, rodzinę, jedzenie, Biblię itp. 

Zrób etykietkę z nazwą lekarstwa DBZTCM i naklej ją z przodu pojemnika. 

 

Co to jest? (pokaż lekarstwo). Przy jakiej chorobie możemy je zażywać? (pozwól dzieciom 

odpowiedzieć). A czy wiecie, że istnieje lekarstwo na zazdrość, na niezadowolenie, 

narzekanie i na grymaszenie? (pokaż lekarstwo DBZTCM). Spróbujmy rozszyfrować tę 

tajemniczą nazwę... Dziękuj Bogu Za To Co Masz (powtórz z dziećmi to zdanie). Za co 

możesz dziękować? (odkręć pojemnik i wyjmuj kolejne krążki z ilustracjami, omawiając każdy 

z nich). Kto chce teraz podziękować Bogu za jedną z tych rzeczy? (rozdaj chętnym dzieciom po 

jednym krążku i zachęć do modlitwy i podziękowania Bogu za to, co mają). 
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MAŁA PESTKA – DUŻY SAD 

Lekcja poglądowa ilustrująca Bożą zdolność do pomnażania tego, co Mu oddajemy 

 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: pestki jabłka, jabłko dla każdego dziecka 

Tekst biblijny: J 6:5–13 

 

 

Nauczycielu, przygotuj jabłka oraz pestki jabłek; przed rozpoczęciem lekcji ukryj pestki w dłoni. 

 

Mam w swojej dłoni cały sad jabłkowy. Wierzycie mi? 

Pan Bóg może uczynić coś wielkiego nawet z czegoś malutkiego. Pamiętacie chłopca, który dał 

Panu Jezusowi dwa chleby i pięć rybek, a Pan Jezus nakarmił nimi wielki tłum ludzi? Ja wiem, 

że On może dać mi cały sad jabłkowy do mojej dłoni. Czy teraz wierzycie, że mam w dłoni cały 

wielki sad? A właśnie, że mam! Oto on! (pokaż pestki). Te pestki nie są jeszcze sadem, ale 

pewnego dnia będą! Bóg potrafi sprawić, że z malutkiej pestki wyrośnie wielkie drzewo. Na 

jednym drzewie rośnie mnóstwo jabłek, a w każdym jest wiele pestek. Pomyśl, ile drzew może 

urosnąć z tych wszystkich pestek! 

Pan Bóg mógł wykorzystać drugie śniadanie małego chłopca i nakarmić nim pięć tysięcy ludzi. Jeśli 

wierzysz w Pana Jezusa, On może także ciebie użyć, abyś coś dla Niego robił. Pomyśl 

o jednym sposobie, jak możesz w tym tygodniu oddać Mu do dyspozycji swoje życie. (Daj 

dzieciom po jabłku, żeby pamiętały, że Bóg może je używać w swojej służbie). 
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MOSTY 
Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o jedynej drodze do Boga 

  

 
Autor: Nieznany 

Przedmioty: ilustracja przepaści, napisy 

Tekst biblijny: Ef 2:13;Rz 3:23 

 

 

Nauczycielu, wytnij z flaneli lub kartonu dwie strome góry i przymocuj je do tablicy. Pod jedną z gór 

połóż napis: DALEKO, a pod drugą: BLISKO. Przygotuj także napisy-mosty: DOBRE UCZYNKI, 

MODLITWA, CHRZEST, KOŚCIÓŁ oraz krzyż z poziomym ramieniem takiej długości, by połączył obie góry. 

 

Każdy żyjący obecnie człowiek znajduje się albo po stronie, którą możemy nazwać DALEKO, 

albo po stronie BLISKO. Pośrodku nie można być.  

Ludzie, którzy znajdują się po stronie zwanej DALEKO, są daleko od Boga. Biblia mówi, że 

wszyscy ludzie urodzili się po tej właśnie stronie (przeczytaj Rz 3:23). Bóg kocha wszystkich 

ludzi, jednak jako grzesznicy nie możemy się do Niego zbliżyć. Jeśli człowiek pozostanie po tej 

stronie, jego serce będzie coraz bardziej zatwardziałe i czeka go wieczna śmierć. Oprócz 

przestępców, morderców, oszustów, złodziei, kłamców, cudzołożników, awanturników, są 

tutaj także ludzie, którzy uważają siebie za porządnych i dobrych.  

Po stronie zwanej BLISKO znajdują się ludzie, którzy mają życie wieczne. Kiedyś i oni byli po 

stronie DALEKO, ale zrozumieli, że to ich zgubi, prosili o pomoc i przyjęli z wiarą Boże 

przebaczenie. 

Wielu ludzi żyjących po stronie DALEKO, stara się przejść na drugą stronę, zanim umrą. Nie 

chcą być na zawsze zgubieni. Co jest potrzebne, aby pokonać tę przepaść? MOST!  

Ludzie już dawno na to wpadli i starają się budować mosty, które pozwoliłyby im przejść na 

drugą stronę.  

 

Jeden z takich mostów moglibyśmy nazwać: DOBRE UCZYNKI. Trzeba przyznać, że robi 

wrażenie, wydaje się być odpowiednim mostem. Robert próbuje zbudować sobie taki most 

i czyni wiele dobrego. Ma np. skarbonkę i z własnych oszczędności daje pieniądze na biedne 

dzieci. Odwiedza też wujka w domu opieki i dużo mu czyta. Gdy widzi dzieci, które boją się 

przejść same przez ulicę, przeprowadza je. To wszystko są bardzo dobre i godne pochwały 

rzeczy. Jednak, czy Robert ma rację, wierząc że właśnie tym mostem przejdzie na drugą stronę, 

do nieba? (połóż napis DOBRE UCZYNKI). Niestety, ten most jest za krótki! Dobrze jest 

pomagać innym, ale dobre uczynki nigdy nas nie zbawią (zob. Tt 3:5).  
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Inny z mostów, które ludzie próbują przerzucać nad tą przepaścią, nazywa się MODLITWA. Na 

przykład Małgosia – umie na pamięć modlitwę Ojcze Nasz, modli się każdego wieczoru, zanim 

położy się do łóżka. Modli się przed każdym posiłkiem. Gdy jest w kłopotach, też się modli. 

Przeżyła już w swoim życiu radość z wysłuchanej modlitwy. Czy ten most jej wystarczy, aby 

przejść do nieba? (połóż napis MODLITWA). Niestety, nie. Po tej stronie stale znajduje się wielu 

ludzi, również i dzieci, którzy zmawiają modlitwy, ale to nie wystarcza. 

 

Jest jeszcze jeden most, który wydaje się dość długi, a nazywa się CHRZEST. Janek (i wielu 

innych ludzi) myśli, że skoro jest ochrzczony, to jest Bożym dzieckiem i to powinno wystarczyć, 

by dostać się kiedyś do nieba. Nie ma co się przejmować – nie zawsze jest posłuszny rodzicom, 

czasem okłamuje nauczycieli, ale w końcu i tak pójdzie do nieba, bo jest ochrzczony. Czy 

rzeczywiście ten most wystarczy, by dostał się do nieba? (połóż napis CHRZEST). Niestety, ten 

również jest za krótki! Nie wystarczy być ochrzczonym, pewnie większość ludzi po tej stronie 

jest ochrzczonych, a jednak tkwią tutaj. 

 

Oto kolejny most – nazywa się KOŚCIÓŁ. Ten chyba powinien być wystarczający. Monika, 

podobnie jak wiele jej koleżanek i kolegów, w każdą niedzielę idzie ze swoją mamą do kościoła. 

Kasia z kolei co tydzień jest obecna na szkółce niedzielnej i zna wiele historii biblijnych, uczy 

się nawet wersetów z Biblii na pamięć. To powinno chyba wystarczyć, żeby znaleźć się 

w niebie, prawda? Przekonajmy się, czy ten most jest wystarczająco długi?(połóż napis 

KOŚCIÓŁ). O, nie! Czy w ogóle jest taki most, który połączy oba brzegi przepaści? 

 

Każdy z mostów, które tu mamy jest dobry – nawet bardzo dobry – ale za krótki. Dzięki Bogu, 

że jest most, który jest wystarczająco długi. JEZUS CHRYSTUS zbudował go, umierając za nas 

na krzyżu (połóż pomiędzy wierzchołkami obu gór duży czerwony krzyż tak, aby je połączył). 

Jeśli uwierzysz w JEZUSA CHRYSTUSA jako Zbawiciela, jako Tego, który wziął na siebie karę za 

twoje grzechy, jeśli poprosisz Go, by ci przebaczył, On to zrobi i wtedy wejdziesz na właściwy 

most prowadzący do Boga.  

 

Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy – dzięki 

krwi Chrystusa (Ef 2:13) .
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PIECZĘĆ DUCHA 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o zapieczętowaniu wierzących Duchem Świętym 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: pieczątka imienna, książka 

Tekst biblijny: Ef 1:13, Ef 4:30 

 

Nauczycielu, przygotuj pieczątkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz książkę. 

 

Czy wiecie, do kogo należy ta książka? Do mnie. Żeby przypadkiem ktoś jej sobie nie 

przywłaszczył, przybiję w niej swoją pieczątkę (przyłóż swoją pieczątkę na stronie 

tytułowej). Teraz już wiadomo, do kogo należy ta książka i nikt nie może jej sobie 

przywłaszczyć, bo ona należy do mnie. 

Podobnie Bóg „przybija” swoją pieczęć na człowieku wierzącym na znak tego, że osoba ta należy 

do Niego. Bożą pieczęcią przynależności jest Duch Święty. Bóg daje swoją pieczęć, czyli Ducha 

Świętego każdemu człowiekowi, który uwierzył w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, żeby 

wiedział, że nie należy już dłużej do szatana.  

Kiedy więc szatan kusi cię do zrobienia czegoś złego, nie musisz go słuchać, ponieważ do niego 

nie należysz. Kiedy podsuwa ci na przykład myśli, że z powodu tego, co zrobiłeś Bóg się od 

ciebie odwrócił, możesz odeprzeć jego atak, wiedząc, że on nie ma do ciebie żadnych praw. 

Masz na sobie Bożą pieczęć! 
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POSŁUSZNA RĘKAWICZKA 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o zmianie w życiu człowieka, który zaufał Chrystusowi 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: rękawiczka 

Tekst biblijny: Ef 2:10;Tt 2:14 

 

Nauczycielu, przygotuj pięciopalczastą rękawiczkę i postępuj z nią zgodnie z tekstem lekcji. 

 

Dlaczego ona nie potrafi nic zrobić?... (trzymaj rękawiczkę i wydawaj jej różne polecenia). 

Proszę, podaj mi długopis, no dalej, podnieś ten papierek z podłogi, wyjmij moją Biblię 

z plecaka… I co? I moja rękawiczka nic nie zrobiła, nie jest mi posłuszna!  

Ten obraz przypomina nam człowieka żyjącego bez Chrystusa, który nie kieruje się w życiu 

posłuszeństwem Bogu. A kiedy to się zmienia? (załóż rękawiczkę i teraz wydawaj 

polecenia).Proszę, podaj mi długopis (podnieś ręką w rękawiczce długopis i przełóż go do 

drugiej ręki, podnieś papierek itd.). Jaka zmiana! Teraz rękawiczka jest posłuszna.  

Taka zmiana zachodzi w życiu człowieka, który zaufał Panu Jezusowi (przeczytaj Ef 2:10 oraz 

Tt 2:14 i wytłumacz każdy z wersetów). Wierzący człowiek chce i może być posłuszny Bogu, 

ponieważ jest „w Chrystusie” i Bóg przeznaczył go i wyposażył do tego, by robił dobre rzeczy. 

A jak jest z tobą?  
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SKÓRKI OD CHLEBA I KRZYŻ 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o naśladowaniu Chrystusa z wszelkimi tego 

konsekwencjami 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: kanapki z kremem czekoladowym, skórki od chleba. 

Tekst biblijny:Mt16:24 

 

 

Nauczycielu, rozdaj chętnym dzieciom po małej kanapce z chleba posmarowanego kremem 

czekoladowym. Przygotuj skórki od chleba pozostałe po kanapce z kremem, by w odpowiednim 

momencie je wykorzystać. 

 

Czy smakowała wam kanapka? Czy komuś może zostało coś, czego nie zjadł? (w zależności 

od tego, czy któreś dzieci pozostawiły nie zjedzone skórki, kontynuuj odpowiednio do 

sytuacji). Niektórzy jedząc chleb, zostawiają skórki. Dlaczego? (pozwól dzieciom 

odpowiedzieć, czekaj na odpowiedzi typu: „nie smakuje”, „czekolada się skończyła” lub „skórka 

jest twarda”). 

Pan Jezus porównał te rzeczy w naszym życiu, których nie chcemy – jak tej skórki od chleba– do 

krzyża (uformuj krzyż ze skórki i pokaż). Powiedział, że powinniśmy się zaprzeć siebie samych 

i naśladować Go (przeczytaj Mt 16:24). 

Można by wyjaśnić te słowa w taki sposób, że jeśli kochamy Pana Jezusa i chcemy Go 

naśladować, to pomimo tego, że czegoś nam się nie chce albo wydaje nam się to trudne, 

powinniśmy to zrobić dla Niego. 

Niektórzy traktują słowa Pana Jezusa, podobnie jak ktoś potraktował tę kanapkę, zjadając tylko 

to, co mu smakowało najbardziej, czyli lubią wycieczki ze szkółki niedzielnej albo gry na 

zakończenie spotkania, ale kiedy trzeba pójść na nabożeństwo lub słuchać lekcji biblijnej 

podczas szkółki, to już im się nie podoba. Tak samo, gdy muszą na przykład usiąść na szkółce 

obok kogoś, kogo nie lubią albo pomóc komuś, a w tym czasie leci akurat fajny film w telewizji. 

To jest trudne. 

Następnym razem, gdy jedząc pyszną kanapkę z czekoladą będziesz mieć pokusę, żeby 

zostawić skórkę, zjedz ją pamiętając, co Pan Jezus powiedział o noszeniu swojego krzyża. 

Naśladuj Go nawet w najtrudniejszych chwilach.  
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SŁODKIE SŁOWA 

Lekcja poglądowa zachęcająca do czytania Biblii 

 

Autor: Mary Rosie Pearson* 

Przedmioty: Biblia i różne szpargały powkładane do środka  
(np. banknot, zdjęcie, rachunek za gaz,  
przepis kulinarny itp.), buteleczka z lekarstwem, 
płatki śniadaniowe, miód 

Tekst biblijny: 2Tm 3:16; Ps 119:103; Ps 119:105 

 

Nauczycielu, przygotuj dużą Biblię i włóż pomiędzy jej stronice wymienione wyżej przedmioty, 

pokazując je w trakcie mówienia. Dodatkowe przedmioty również pokazuj w odpowiednim momencie. 

 

Kiedyś pastor przyszedł odwiedzić pewną rodzinę. Podczas gdy czekał na gospodarzy, zaczął 

rozmawiać z ich córeczką. Wskazując na leżącą na stole Biblię zapytał: „Czy możesz mi 

powiedzieć, co jest w tej książce?”. „Tak, oczywiście – odparła dziewczynka – przepis mamusi 

na pieczonego kurczaka, zdjęcie babci, lok moich włosów z czasów, kiedy byłam malutka, 

kartka urodzinowa od cioci Stasi…” (wymieniając poszczególne przedmioty, wyjmuj je z Biblii). 

Czy Biblia służy do takich celów? 

Oczywiście, że nie! Biblię powinniśmy czytać. Można to jednak robić na trzy sposoby: 

1. Przełykać jak gorzkie lekarstwo – nie sprawia nam to radości, ale wiemy że jest 

potrzebne. 

2. Jeść jak płatki z mlekiem – raczej suche, ale pożywne. 

3. Sączyć jak miód – dobre, pożywne i słodkie. 

 

Psalm 119:103 mówi: O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód 

dla ust moich. Ten „miód” znajdziemy tylko wtedy, gdy poświęcimy czas na czytanie Biblii 

i pozwolimy Bogu, żeby do nas przemawiał poprzez swoje Słowo. Bóg nie chce nas ograbić 

z naszego czasu wolnego i zabawy. Jego Słowo jest dla nas pożyteczne. Pomaga nam się 

dowiedzieć, co jest dobre, a co złe. Pokazuje, jak żyć szczęśliwie, pomaga rozwiązywać różne 

problemy, pokazuje, gdzie znaleźć pokój, kiedy dzieje się źle i pociesza, kiedy tego 

potrzebujemy...To tak naprawdę jest w Biblii, a nie zdjęcia, pocztówki i banknoty! 

*Opracowano na podstawie: Pearson Mary R., Frogs in Pharaoh's Bed and 49 other fun devotions for 

kids, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois. 
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SUPER UBRANIE 

Lekcja poglądowa ilustrująca zachętę do przyjęcia Bożej szaty zbawienia 

 

 

Autor: Mary Rosie Pearson* 

Przedmioty: różne ubrania modne i niemodne 

Tekst biblijny:  Iz 61:10b, Iz 64:6b; Obj19:8; 1 M 3:7,21 

 

Nauczycielu, przygotuj różnego rodzaju modne i staromodne ubrania, ilustracje liścia figowego oraz 

np. baranią skórę. 

 

Lubicie się ubierać modnie? Co się teraz nosi? Dzwony? Dżinsy z dziurami na kolanach? Czapki 

baseballówki? (pokazuj przyniesione ubrania). Jak długo będzie to w modzie? A potem? 

Te ubrania będą nadawały się do wyrzucenia albo do prac w ogródku. 

Pierwsi ludzie nosili przepaski z liści figowych (pokaż ilustrację liścia figowca). Potem Pan Bóg 

zrobił im ubrania ze skór zwierząt (pokaż przyniesioną wyprawioną skórę). Można by 

żartobliwie powiedzieć, że także w Biblii moda się zmieniała.  

Oprócz tego, że Biblia mówi o tego rodzaju ubraniach, mówi też o „ubraniach” duchowych: 

„oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61:10b) oraz 

„wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona” (Iz 64:6b). 

Wszyscy urodziliśmy się nadzy – nie tylko cieleśnie, ale można by powiedzieć, że także 

duchowo. Urodziliśmy się grzesznikami. Bóg widzi tę naszą „nagość” i oferuje nam „szatę 

sprawiedliwości”, za którą Pan Jezus zapłacił umierając na krzyżu. Możemy ją otrzymać, jeśli 

zaufamy Mu jako Zbawicielowi.  

Jakiego rodzaju „ubrania” duchowe w tej chwili nosisz? Czy są jak „szata splugawiona”, 

ponieważ ufasz sobie i swoim dobrym uczynkom? Czy może masz „szatę sprawiedliwości” –

wspaniały, „czysty bisior” (Obj 19:8)? 

Bóg oferuje swoje „ubrania” i to całkiem za darmo, ale od nas zależy, czy będziemy nadążać za 

Jego modą czy nie. 

*Opracowano na podstawie: Pearson Mary R., Frogs in Pharaoh's Bed and 49 other fun devotions for 

kids, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois.  
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UNIWERSALNA GAZETA 

Lekcja poglądowa zachęcająca do służenia Bogu 

 

 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: gazety, kosz na śmieci 

Tekst biblijny: J 12:26  

 

Nauczycielu, przygotuj gazety i przećwicz przed lekcją składanie z niej różnych rzeczy, szczególnie 

czapki czy pojemnika lub miej je już poskładane, żeby nie tracić czasu w trakcie mówienia. 

Większość ludzi używa jej do czytania (pokaż gazetę), a ja pokażę wam do czego jeszcze 

można jej użyć. Gazetę można wykorzystać jako (demonstruj kolejne czynności): 

– fartucha ochronnego (połóż rozłożoną gazetę na kolanach) 

– serwety pod brodę (załóż gazetę odpowiednio za ubranie) 

–kocyka (połóż rozłożoną gazetę na podłodze) 

– nakrycia twarzy w czasie drzemki (zakryj sobie twarz gazetą) 

– parasola (rozłóż gazetę nad głową) 

– łapki na muchy (zwiń gazetę i udawaj polowanie na muchę) 

– pojemnika na odpadki (poskładaj gazetę tak, żeby powstał pojemnik)  

– twarzowej czapeczki (zrób z podwójnej strony gazety czapeczkę) 

– piłki (zgnieć czapeczkę), którą możemy ćwiczyć rzuty do kosza (wrzuć kulkę   do kosza na 

śmieci) 

Jeżeli gazeta może być wykorzystana na tyle różnych sposobów, to pomyśl w jak różny sposób 

możesz być ty wykorzystany, by służyć Bogu! On chce użyć cię niezależnie od twojego wieku, 

wzrostu czy zdolności, potrzebne są chęci z twojej strony i posłuszeństwo Bogu, który mówi: 

Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną… (wytłumacz werset J 12:26). 
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WYKORZYSTANIE CZASU 
Lekcja poglądowa zachęcająca do spędzania czasu z Bogiem 

 
Autor: Nieznany 

Przedmioty: wyciąg bankowy lub karta bankomatowa,  

           zegar, kalendarz, kartoniki z napisami 

Tekst biblijny: Ef 5:16; Oz 10:12b 

 
 

Nauczycielu, przygotuj wyciąg bankowy lub kartę do bankomatu, zegar z kartonu z ruchomymi 

wskazówkami, kartoniki z zapisanymi na nich liczbami: 1, 12, 52, 365, 8760, 525600, oraz kalendarz, 

a także słowa napisane na kartonikach: rok, miesięcy, tygodnie, dni, godzin, minut. 

 

Czy wiecie, co to jest? (pokaż wyciąg lub kartę do bankomatu). Tak, to wyciąg bankowy (karta 

bankomatowa). Czy oszczędzacie na coś pieniądze? Dobrze jest mieć pieniądze, kiedy 

potrzebuje się coś kupić. Wyobraź sobie, że miałbyś 525600 zł (połóż odpowiedni kartonik 

z liczbą na tablicy). Tyle pieniędzy! Aż trudno sobie wyobrazić taką sumę, prawda? Co byś 

z nimi zrobił? Wyrzuciłbyś je do kosza na śmieci, spaliłbyś, a może wydałbyś na głupie zakupy? 

Z pewnością nie!  

Bóg dał nam coś o wiele bardziej wartościowego niż 525600 złotych. Co to może być? 

Zastanówmy się (pozwól dzieciom zgadywać). To jest CZAS (pokaż zegar). Wskazówki zegara 

są ruchome. Rok ma: 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 lub 366 dni, 8760 godzin i 525600 minut 

(kładź kolejno odpowiednie napisy na tablicę, czyli 1 rok, 12 miesięcy itd.). Może myślisz, że 

pieniądze są bardziej wartościowe od minut, ale pomyśl, co z tego, że miałbyś największe 

bogactwa świata, jeśli zostałaby ci tylko jedna minuta życia (pokaż jeszcze raz kartonik z liczbą 

1)?  

Nieraz bezmyślnie tracimy czas – kosztowne minuty, które dał nam sam Bóg! On oczekuje od 

nas raczej, że dobrze wykorzystamy czas, szczególnie, jeśli jesteśmy Jego dziećmi. W Biblii 

czytamy: Wykorzystując czas… (zob. Ef5:16). To znaczy: wykorzystujcie dobrze czas. Bóg 

pragnie, abyśmy wiele cennych minut poświęcili Jemu. Mamy czas na zabawę, pracę, jedzenie, 

spanie. Powinniśmy znaleźć też czas na czytanie Biblii, na rozmowę z Bogiem przez modlitwę 

czy na opowiadanie innym o Bogu. To wdaje nam się często trudne, ponieważ sądzimy, że nie 

mamy czasu.  

Najlepiej będzie, jeśli już rano poświęcisz Panu Jezusowi kilka chwil i poprosisz Go: Pokaż mi, 

jak mogę dzisiaj, każdą minutę, którą mi darujesz, wykorzystać dla Ciebie i tylko dla Ciebie. 

W Biblii znajdujemy jeszcze inne słowa, które mówią o czasie, a mianowicie: Już czas szukać 

Pana…. (Oz 10:12). Dla kogo jest ten czas na szukanie Boga? Dla każdej osoby, która jeszcze 

nie przyszła do Pana Jezusa, która nie przyjęła Go jeszcze do swojego serca. Czy chciałbyś 

właśnie teraz wykorzystać czas i jeszcze dzisiaj uczynić ten krok? 
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ZAUFANIE 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o zaufaniu do Boga w każdej sytuacji 

 

 

Autor: Nieznany 

Przedmioty: duże i małe batony, naklejki adresowe  

Tekst biblijny: Rz 8:28,32 

 

 

Nauczycielu, rozdaj dzieciom przy wejściu po małym batoniku i naklejce. Poproś, żeby każde podpisało 

swój batonik, korzystając z naklejki adresowej i nie rozpakowywało go. 

 

Dałem/dałam każdemu z was coś dobrego, prawda? Czy uwierzycie mi, jeśli powiem, że zależy 

mi na tym, co jest dla was najlepsze? Puszczam teraz w obieg papierową torebkę i każdy, kto 

chce, może do niej włożyć swój batonik (podczas, gdy torebka krąży po sali, nie odpowiadaj 

na żadne pytania typu: Czy dostanę z powrotem mój baton?). 

Dziękuję wszystkim, którzy oddali mi swoje batony. Zjem je sobie wszystkie! (Potrząśnij 

torebką. Dzieci najprawdopodobniej będą narzekać). 

W życiu człowieka wierzącego nie zawsze wszystko układa się po jego myśli. Czasem Pan Bóg 

może użyć nawet trudnych doświadczeń, żebyśmy byli lepszym świadectwem dla innych, albo 

żeby uczyć nas być bardziej podobnymi do Pana Jezusa. Możemy być jednak całkowicie pewni 

jednej rzeczy. Posłuchajcie, co mówi Biblia: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku 

dobremu z tymi, którzy Boga miłują... (Rz 8:28). 

Zaufanie Bogu może być trudne, szczególnie kiedy nie rozumiemy, dlaczego coś trudnego 

dzieje się w naszym życiu. On nie zmusza nas, żebyśmy byli Mu posłuszni. Jednak pamiętaj, że 

Jego plan jest zawsze lepszy od tego, co my sami możemy zrobić. (Daj teraz każdemu dziecku 

bez batonika duży baton). Dobrze było poświęcić mały batonik, żeby po czasie otrzymać 

w zamian większy, prawda? 
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ZMARNOWANE SŁOWA 

Lekcja poglądowa ilustrująca prawdę o wypowiadaniu niewłaściwych słów 

 

 

Autor: Nieznany* 

Przedmioty: pasta do zębów w tubce do wyciskania, papierowy ręcznik 

Tekst biblijny: Prz 16:23–24; Prz 8:6–8; Ps 39:2; Ps 141:3 

 

 

Nauczycielu, połóż papierowy ręcznik na stoliku i wyciskaj pastę z tubki w trakcie mówienia. 

 

Pasta służy do czyszczenia zębów. Chociaż niektórzy ludzie czyszczą nią także klamki i inne 

mosiężne przedmioty. Można również przy pomocy pasty do zębów usuwać plamy ze 

szkła. Pastę można też wykorzystywać niewłaściwie, czyli po prostu ją marnować. 

Ojej! A ja właśnie marnuję pastę! Lepiej włożę ją z powrotem do tubki (próbuj to zrobić).Czy 

jest to możliwe? Niestety nie.  

Podobnie jest ze słowami, które wypowiadamy. Można je wykorzystać dobrze albo źle. Kiedy 

wypowiemy do kogoś jakieś nieprzemyślane, nieuprzejme, raniące słowo, nie można już go 

cofnąć. (Podaj przykłady dobrego i niewłaściwego wykorzystania języka). 

Nie można włożyć pasty z powrotem do tubki, ale można posprzątać ten bałagan. Możesz 

też „posprzątać” to, co „nabałaganiłeś” swoimi słowami. Możesz przeprosić osobę, którą 

zraniłeś niewłaściwym słowem i poprosić Boga o przebaczenie ci tego grzechu. Pamiętaj 

o wersetach z Przypowieści Salomona, że „miłe słowa są jak plaster miodu”(Prz16:24), a kiedy 

masz ochotę powiedzieć komuś coś nieuprzejmego, poproś Boga: „Panie, postaw straż przed ustami 

moimi…” (Ps 141:3). 

 

 

*Opracowano na podstawie materiałów Child Evangelism Fellowship Inc. 
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