
Grupa 4 lekcja z dnia28 marca 2021 

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 koordynatora (603 211 230) lub e-maila na adres: 

szkolka@klodnicka.pl informując o Waszej aktywności w ramach danej lekcji 

Temat: Jezus został ukrzyżowany abyśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów. 
fragment z Biblii; Mat 27:15-66 
 
Pytania do rozmowy z dzieckiem: 
Czy Piłat był przekonany o winie Jezusa? Dlaczego więc skazał Go na śmierć? 
Jakich fizycznych i psychicznych cierpień doświadczał Jezus przed śmiercią? 
Czy Jezus bał się? Dlaczego więc zgodził się na cierpienie i śmierć? 
 
Werset do zapamiętania: "Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni" 
Księga Izajasza 53;5 
 
Główna myśl: Kiedy myślimy o tym co Jezus uczynił aby wziąć na siebie karę za 
nasze grzechy to nasze serce pragnie podziękować Bogu za Jego miłość i 
przebaczenie.  
 

Odniesienie tej prawdy do życiowych sytuacji/ zastosowanie jej na co dzień:  
Jak Bóg nam przebaczył, tak i my powinniśmy przebaczać. 
Nasze serce powinna wypełniać wdzięczność za ofiarę Jezusa, powinniśmy pamiętać o niej zwłaszcza 
w trudnych chwilach, w chwilach ważnych decyzji i wątpliwości. 
 
Zadanie do wykonania: 
przeczytaj modlitwy z psalmów : Psalm 107:1 
                                                    Psalm 108:4-5 
                                                    Psalm 101:1 
następnie zgodnie ze wskazówkami napisz wspólnie z rodziną własną modlitwę 
1.Na czystej kartce papieru  zapisz i dokończ zdanie; "Dziękuję Ci Boże za...." 
2.Zagnij pod spód to co napisałeś 
3.Podaj kartkę komuś z rodziny np. mamie 
4.Mama pisze i kończy zdanie; "Bardzo cieszę się, że...." 
5.Mama zagina kartkę i podaje tacie. 
6.Tata pisze i kończy zadanie; "Twoja miłość jest.... "a potem zagina i podaje kartkę 
dalej 
   Następna osoba znów pisze zdanie "Dziękuję Ci Boże za ..." itd 
   Gdy wszyscy skończą rozwijacie kartkę i czytacie modlitwę na głos. 
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