
Grupa: druga (zerówka, 1 klasa) lekcja z dnia 25 Kwietnia 2021 

Nauczyciel: Ela Helminen ela.helminen@gmail.com 603066160 

Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z 

dzieckiem na rozmowie o tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, 

odpowiedzcie z dzieckiem na kilka pytań, zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu, a 

czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, jak odnosi się odkryta prawda do Waszego życia. Nie 

potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment z Biblii możecie przeczytać dziecku przed 

snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego posiłku czy w czasie domowych 

zajęć. Jeśli chcecie, aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, napiszcie smsa do 

nauczyciela lub e-maila na adres: szkolka@klodnicka.pl informując o Waszej aktywności w 

ramach danej lekcji. 

 

Temat: Mojżesz i miedziany wąż – zapowiedź zbawienia 

Fragment z Biblii: 4Moj 21:4-9  

21:4 Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud 

zniecierpliwił się w drodze. 

21:5 I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z 

Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam 

ten nędzny pokarm. 

21:6 Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.  
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21:7 Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i 

przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. 

 

 

 

21:8 I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy 

ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. 

 

 

 



 

21:9 I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a 

ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. 

 

Pytania do rozmowy z dzieckiem 

1. Jak Bóg okazywał Izraelitom swoją miłość i troskę? (ratunek z Egiptu, przeprowadzenie 
przez Morze Czerwone, zaopatrzenie w wodę i jedzenie - manna).  

2. Jak reagowali Izraelici na wszystko, co robił dla nich Bóg? (Na początku byli wdzięczni, 
ale kiedy pojawiały się problemy zaczynali narzekać, złorzeczyć i oskarżać Mojżesza).  

3. Brak wdzięczności za dary od Boga to grzech. Czy my jesteśmy zawsze wdzięczni Bogu, 
za to co dostajemy? Czy potrafisz podać przykłady, kiedy Ci to się nie udaje? (np. 
marudzenie przy posiłkach, wyborze ubrań, nietrafionych prezentach) 

Główna prawda: 

Kiedy Bóg nakazał Mojżeszowi wznieść miedzianego węża na pustyni, pokazał nam zapowiedź 

cudownego planu uratowania ludzi od skutków grzechu. Każdy ukąszony, który spojrzy na 

węża zostanie uratowany od śmierci. Jak mamy to rozumieć? Biblia odpowiada nam na to 

pytanie. 

Wiele lat później, pewien człowiek o imieniu Nikodem przyszedł do Pana Jezusa i zapytał, jak 

może zostać zbawiony. On nie został ugryziony przez węża, ale grzeszył i jak każdy z nas 

potrzebował ratunku i wybaczenia. Jezus odpowiedział mu: „I jak Możesz wywyższył węża na 

pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne” (Jan 3:14-15). 

Pan Jezus musiał być wywyższony na krzyżu, a swoją śmiercią zapłacił za wszystkie grzechy 

każdego z nas. On umarł, aby ci, którzy w Niego wierzą mogli żyć.  



Odniesienie tej prawdy do życiowych sytuacji/ zastosowanie jej na co dzień  

 

 

 

 

 

  

 

Czy myślicie, że któryś z Izraelitów na pustyni powiedziałby „Nie, nie dzisiaj, może innym 

razem spojrzę na tego węża”, albo „Spojrzeć na węża na palu, a co to może dać…”? Nie byłoby 

to chyba rozsądne… Ci, którzy zostali ukąszeni rozumieli, że Bóg dał im możliwość ratunku i że 

to ich jedyna nadzieja. 

Grzech jest jak kąsające węże. Nie czekajmy więc z decyzją. Spójrzmy z wiarą i ufnością na 

Jezusa, na Tego, który za nas, z ogromnej miłości, oddał swoje życie na krzyżu. Uwierzmy, że 

tylko on jest naszym ratunkiem i jedynym Panem, a wtedy na pewno będziemy ocaleni i 

będziemy żyć wiecznie.  

Złoty werset „I jak Możesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn 

Człowieczy. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3:14-15) 

Praca plastyczna: 

Wąż z plasteliny, którego można owinąć wokół dowolnie wybranego drzewca (np. z gałązki, 

patyczków do lodów) 

 

 

 

 

 


