
Temat. Jezus czyni cuda.

1. Przywitanie „Szczęść Boże”

2. Modlitw piosenką „Gdy Pan Jezus był malutki”.
https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc

3. Cuda Jezusa - wprowadzenie
 Gdy Jezus był dzieckiem, chętnie pomagał swoim rodzicom. Gdy dorósł, nie odmawiał pomocy 
żadnemu człowiekowi, którego spotykał. Dziś poznamy kilka czynów Jezusa, które mówią nam o 
tym, jak bardzo troszczył się o ludzi. 

4. Cuda Jezusa – prezentacja ilustracji i odczytanie opowiadania biblijnego

              cudowny połów                                                 uciszenie burzy

--Co widzicie na ilustracjach?

5. Opowiadanie biblijne

Cuda Jezusa 
Pewnego razu Jezus stał na brzegu Jeziora Galilejskiego. Wokół Niego zebrał się tłum ludzi,

którzy słuchali Jego mądrych słów. Jezus wszedł do jednej z łodzi zacumowanych przy brzegu. 
Należała ona do Szymona Piotra. Jezus poprosił: „Odepchnij łódź od brzegu”. Następnie, stojąc 
w łodzi, Jezus przemawiał do ludzi. Kiedy skończył, spojrzał na Szymona Piotra i powiedział: 
„«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci»” (Łk 5,4b-5). I tym razem 
sieci były pełne. Szymon Piotr, jego brat Andrzej oraz ich przyjaciele, byli zdziwieni, widząc tak 
wiele ryb. 
 Dziecko wskazuje ilustrację przedstawiającą cudowny połów. 

 Innym razem Jezus żeglował ze swoimi przyjaciółmi po jeziorze. Był tak zmęczony, że 
zasnął. Nagle zerwał się porywisty wicher i rozpętała się burza. Uczniowie Jezusa byli przerażeni. 
Wiedzieli, że grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. „Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, 
mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»” (Mt 8,25). Jezus wstał. – Wietrze, ucisz się – zawołał. W jednej 
chwili wszystko się uspokoiło. Jezus pomógł swoim przyjaciołom.  
Dziecko wskazuje ilustrację przedstawiającą uciszenie burzy. 

6. Pytania do opowiadania biblijnego:
 – Komu Jezus pomagał? 
– Jak pomógł rybakom, którzy nic nie złowili? 
– Jak pomógł swoim uczniom, którzy bali się burzy? 

https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc


Jezus nie odmawiał pomocy nikomu, kto jej potrzebował. 
Również dzisiaj troszczy się o nas i nam pomaga. 

7. Praca z obrazkiem . Skreśl niepotrzebne przedmioty, które znajdują się w sieci. Pokoloruj ryby i 
dorysuj ich jak najwięcej,aby sieć całkowicie się zapełniła.

8. Nauka piosenki „Na jeziorze wielka burza”
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c

Na jeziorze wielka burza,  /   D G 
Jezus ze mną w łodzi jest. /x2   D A D 
On za rękę trzyma mnie,     D G 
Łódka nie kołysze się.      A D 
Na jeziorze wielka burza,     D G 
Jezus ze mną w łodzi jest.    D A D 

9. Zagadka
CHOĆ UCZNIOWIE CAŁĄ NOC NIC ZŁOWIĆ NIE UMIELI,
 NA JEGO SŁOWO PEŁNĄ SIEĆ RYB WYCIĄGNĘLI. 
SŁUCHAŁA GO BURZA, SŁUCHAŁO MORZE,
 BO ON NAPRAWDĘ WSZYSTKO MOŻE.               (JEZUS) 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c


10. Pomagam innym
– Komu możemy pomagać?
– W czym możemy pomagać rodzicom, dziadkom, rodzeństwu?
– Jak możemy pomagać naszym koleżankom, kolegom?

Gdy pomagamy ludziom, to nasze czyny bardzo podobają się Panu Jezusowi. Kiedy mamy 
trudności i nie wiemy, jak postąpić, warto zapytać: 
Co zrobiłby w tej sytuacji Pan Jezus? 
Wtedy na pewno będzie nam łatwiej pomóc naszym rodzicom, koleżankom i kolegom.

11, Modlitwa
Dzieci powtarzają: 
Dobry Boże, dodaj nam siły, abyśmy potrafili pomagać naszym bliskim.

12. Postarajcie się dziś zrobić jakiś dobry uczynek.


