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IDZIEMY NA RYBY 
 

ŹRÓDŁA: Mt 4,18-22; Mk 1,16-20; Łk 5,1-11;  Życie Jezusa, s. 244-251 (wersja ang.) 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „I powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19). 
 

GŁÓWNA PRAWDA PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że naśladowcy Jezusa stawiają Go w swoim życiu na pierwszym miejscu.  
Czują, że Jezus powołuje je, aby były Jego sługami. 
Reagują, prosząc Jezusa, aby pomógł im Mu służyć i dzielić się Nim z innymi. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Jezus przemawia nad jeziorem Genezaret (Jezioro Galilejskie). 
Ludzie wokół Niego tłoczą się na plaży, więc wchodzi do rybackiej łodzi Piotra i nadal naucza. Kiedy 
kończy przemawiać, poleca, aby Piotr wyruszył na połów. Uczeń ma wątpliwości, ale czyni to, o co 
prosi Jezus. Razem z Andrzejem, swoim bratem, łowią tak wiele ryb, że muszą wezwać na pomoc 
Jakuba i Jana. Zdumieni bracia porzucają wszystko i naśladują Jezusa, aby stać się rybakami ludzi.  
 
Jest to lekcja o służbie. 
Chociaż Bóg nie zawsze nas o to prosi, Jego prawdziwi naśladowcy są gotowi zostawić wszystko 
i podążać za Nim - iść tam, gdzie On prowadzi, i służyć Mu tak, jak On chce. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

Jezioro Galilejskie - „Słodkowodne jezioro, przez które przepływa rzeka Jordan. Ma 20,5 km długości 
i do 12 km szerokości. Leży ok. 209 m p.p.m. i  niektórych miejscach nawet 45 m głębokości. Niskie 
położenie jeziora jest odpowiedzialne za panujący w tym rejonie klimat półtropikalny. Od wschodu i 
zachodu jest otoczone wysokimi wzgórzami, co powoduje, że przez cały rok panuje tam wysoka 
temperatura i występują gwałtowne burze. Jego wody obfitowały w ryby, co napędzało handel w 
czasach Jezusa” (Słownik Biblijny KADS, tom 8, 1979, s. 401 [wersja ang.]). 

DEKORACJA SALI 1. Powieś na tablicy dużą sieć rybacką.  
2. Przyczep na niej wycięte z filcu postaci dwunastu apostołów. Podpisz każdego z nich jego 
imieniem, a nad nimi umieść napis „Dwunastu apostołów”. 
3. Umieść karteczki z imionami uczniów pod napisem „Rybacy ludzi” lub “My też jesteśmy 
apostołami”. 
4. Udekoruj pokój ilustracjami z poprzednich lekcji. 
5. Przymocuj do deski lub styropianu wyciętą z filcu postać chłopca (naturalnej wielkości) 
z bochenkami i rybą. 
6. Rozłóż wyciętą z filcu łódź wielkości dziecka, z której zwisa sieć rybacka. Podczas opowiadania 
historii biblijnej nauczyciel „siedzi w łodzi”.  

 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
  
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

A. SIEĆ RYBACKA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- papier (potrzebny 
do wykonania sieci 
rybackiej i ryb) 
- nożyczki dla 
każdego dziecka, 
- szablon ryby (zob. 
s. 140) 

Aby zrobić sieć na ryby, złóż papier 
w harmonijkę, tak jakbyś robił wachlarz. 
Pomóż dzieciom zrobić małe rozcięcia 
wzdłuż jednej krawędzi wachlarza. 
Następnie rozłóżcie kartkę, aby otrzymać 
sieć. Niech dzieci wytną z papieru ryby 
(zob. s. 140), a następnie włożą je do 
papierowej sieci. 

Zapytaj: Czy kiedykolwiek łowiłeś ryby? Czy 
kiedykolwiek robiłeś to za pomocą sieci? (wysłuchaj 
odpowiedzi). Czym nasza zabawa różniła się od 
prawdziwego łowienia ryb, a jakie były podobieństwa? 
Przeczytaj głośno werset pamięciowy z Mt 4,19 - niech 
dzieci powtórzą go razem z tobą. W dzisiejszej historii 
rybacy uczą się na temat dzielenia się Jezusem z innymi. 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
Powtórzmy to razem. 
 

B. NAKARM MNIE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- krakersy rybne (dla 
każdego dziecka, zob. 
poniższy przepis) lub 
chleb w kawałkach 
w kształcie ryby 

Rozdaj po jednej „rybce” każdemu dziecku (kup 
krakersy w kształcie ryb lub zrób je sam). Poproś 
dzieci, aby zjadły „rybkę” bez zginania łokci. 
Większość dzieci nie będzie w stanie wykonać tego 
zadania. Pomóż im odkryć, że jeśli chcą zjeść rybki, 
muszą kamić się nawzajem. 

Zapytaj: Co trzeba było zrobić, żeby zjeść 
rybkę? (uzyskać pomoc) Jak podobało ci się 
to, że ktoś cię karmił? (czułem się zależny od 
kogoś; czułem wdzięczność) Kiedy służymy 
innym, służymy Jezusowi i pomagamy 
innym uczyć się o Nim. Dzisiejsze przesłanie 
brzmi: 

 
PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
Powtórzmy to razem. 
 
Zamiast kupować pakowane krakersy w kształcie rybki, możesz przygotować je samodzielnie: 
- 2 filiżanki (450 g) mąki pszennej pełnoziarnistej, 
- ¾ filiżanki (170 ml) wody, 
- 1½ filiżanki (340 g) niebielonej białej mąki, 
- ¼ filiżanki (50 ml) oleju, 
- 2 łyżki (30 g) skrobi kukurydzianej, 
- 1/3 filiżanki (75 ml) melasy lub miodu, 
- 1 łyżeczka (5 g) kolendry lub mielonego cynamonu, 
- pół łyżeczki (2,5 g) soli 
Wymieszaj wszystkie suche składniki. Wszystkie wilgotne składniki połącz za pomocą miksera. Połącz składniki suche z mokrymi 
i ugniataj aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozwałkuj, wytnij foremkami wzory w kształcie ryb i nakłuj widelcem. Piecz 
w temperaturze 150°C przez 35 minut. 
 
 
 
MODLITWA 
 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych 
wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚŃ     
„Stańmy wraz” (pieśń nr 530) 
„Dusz rybakami uczynię was!” (pieśń nr 540) 
„Rodzina” (pieśń nr 503) 
 



WSTĘP DO DARÓW - Skorzystaj z dzbanka, aby zebrać pieniądze. Jeśli nie jest to możliwe, odetnij górną część kartonu po mleku 
lub soku i oklej go zdjęciem dzbanka. 
 
DARY   
 
MODLITWA - Daj każdemu dziecku wyciętą z papieru rybę. Poproś, aby po każdy napisał po jednej stronie imię osoby, której chce 
opowiedzieć o Jezusie, a po drugiej - swoje imię. Umieść wszystkie papierowe ryby w dużej misce lub pudełku. Poproś dzieci, aby 
uklękły w kręgu i wspólnie modliły się za osoby wymienione na rybach. Następnie poproś dorosłego pomocnika o umieszczenie na 
każdej z ryb metalowego spinacza i odłożenie ich na bok w celu przeprowadzenia lekcji. 
 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 

krakersy w kształcie ryb (zob. przepis powyżej) lub małe 
wycięte ryby 
- siatka do włosów (lub inna mała siatka) dla każdego 
dziecka 
- większa sieć (siatka) 
- jeden czysty arkusz papieru A4 dla każdego dziecka, 
- papierowe łódki dla dzieci (zob. s. 17) 
- łódź do siedzenia (zob. Dekoracja sali) 

Przed rozpoczęciem opowieści poproś każde z dzieci, aby zrobiło 
papierową łódkę, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami (zob. 
s. 17). Opowiadaj historię, siedząc w łódce (zob. Dekoracja sali) z 
dużą siecią po drugiej stronie. W trakcie opowiadania pozwól 
dzieciom na odgrywanie ról przy pomocy krakersów, siatek na włosy 
i zrobionych przez nie łódek. W odpowiednim czasie poproś je, aby 
wypełniły siatki do włosów krakersami, a następnie „załadowały” je 
do swoich łodzi. 

  
 
 
 
Słońce wschodziło nad wzgórzami jeziora 

Genezaret. Piotr i jego brat, Andrzej, łowili przez całą noc, lecz 
sieci nadal były puste. [Poruszajcie pustymi sieciami.] 
Wyciągnęli więc je z wody i ruszyli w stronę brzegu. [Wciągnij 
sieć do łodzi, na której siedzisz.] 

Gdy dobili do brzegu, zobaczyli dużą grupę ludzi 
zgromadzonych wokół Jezusa. Gdy tłum coraz bardziej się 
przybliżał, Jezus wsiadł do łodzi Piotra i poprosił go, aby odbił 
nieco od brzegu. Nauczyciel siedział w łodzi i nadal 
przemawiał do ludzi będących na brzegu. Zapewnił ich, że 
jeśli w Niego uwierzą, będą w Bożym królestwie. 

Kiedy skończył mówić, zwrócił się do Piotra i 
powiedział:  
- Wypłyń i zarzuć sieci. 

Andrzej szeroko się uśmiechnął. Słońce znajdowało 
się wysoko nad głową. Nikt nie łowił w ciągu dnia, ponieważ 
w chłodnych, głębokich wodach jeziora ryby pływały z dala od 
tafli wody.  
- Pracowaliśmy przez całą noc i nic nie złowiliśmy - odrzekł 
Piotr. - Ale jeśli chcesz, żebyśmy łowili ryby, będziemy to 
robić. 

Piotr i Andrzej rzucili sieć z dala od łodzi. [Dzieci 
wyrzucają sieci ze swoich łodzi.] Ledwo wpadła do wody, a już 

była pełna ryb! Stała się tak ciężka, że łódź zaczęła się 
przechylać. [Dorośli napełniają „rybami” małe sieci każdego 
dziecka.] 
- Pomocy! - zawołał Piotr do swoich przyjaciół, Jakuba i Jana, 
znajdujących się w pobliskiej łodzi. - Toniemy. 

Jakub i Jan spieszyli się, aby wyłowić część ryb z 
sieci do swojej łodzi. [Dzieci „ładują” krakersy na swoje łodzie.] 
Obie łodzie były tak pełne, że ledwo udało im się dotrzeć z 
powrotem na brzeg. Mężczyźni myśleli o pieniądzach, które 
mogliby zarobić, sprzedając te ryby. Był to największy połów, 
jaki kiedykolwiek widzieli. 
- Jeśli pójdziesz za mną - powiedział Jezus łagodnie - ludzi 
łowić będziesz. 

Wypowiadając te słowa, miał na myśli, opowiadanie 
o Nim. 

Piotr pamiętał ludzi, którzy przyszli za Jezusem nad 
brzeg jeziora. Myślał o swoich sieciach - tak pełnych, że jego 
łódź prawie zatonęła. Wiedział o pieniądzach, które może 
zarobić, ale zdecydował się pójść za Jezusem. Andrzej, Jakub 
oraz Jan również opuścili pełne ryb łodzie. 

Porzucili wszystko i postawili Jezusa na pierwszym 
miejscu. Od tamtego dnia opowiedzieli o Jezusie wielu 
ludziom. Stali się „rybakami ludzi”. 

 
 
 

ROZWINIĘCIE 
 
Zadaj pytanie i daj czas na odpowiedź: Jak byście się czuli, gdybyście byli Piotrem i Andrzejem? (zaskoczeni, zdumieni, 
zszokowani, szczęśliwi, itp.) Dlaczego ludzie nie łowili ryb w środku dnia? (było zbyt jasno, ryby skrywały się głęboko w wodzie 
itd.) Co się stało, gdy Piotr i Andrzej podążyli za wskazówkami Jezusa? (złowili tak wiele ryb, że ich sieci zaczęły się drzeć) Co 
zostawili za sobą, kiedy poszli za Jezusem? (swoje sieci rybackie, złowione ryby, łódź) Możemy iść za Jezusem i nauczyć się 
dzielić Nim z innymi. Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 
 
PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
 
 
 
 
 
 
 



TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 
- 11 kolorowych 
papierowych wyciętych ryb 
(zob. s. 140) 
- 11 metalowych spinaczy 
biurowych 
- nitka nylonowa (żyłka) 
z dołączonym magnesem 
- kij do wędki 
- Biblie 

Na każdym kształcie ryby należy napisać jedno słowo z wiersza pamięciowego wraz z odniesieniem 
(zob. s. 140). Do każdej ryby przypnij duży metalowy spinacz do papieru. Do jednego końca nitki 
przymocuj magnes, a drugi jej koniec przyczep do kija. Jeśli klasa jest duża przygotuj więcej niż 
jeden kij i zestaw słów. 
 
Daj każdemu dziecku możliwość „złowienia” ryby. Pomóż dzieciom odszukać werset pamięciowy w 
ich Bibliach. Brzmi on następująco: „I powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami 
ludzi” (Mt 4,19). Następnie pozwól im pracować razem, aby umieściły złowione „ryby” w sieci we 
właściwej kolejności. Kilkukrotnie powtórzcie wiersz pamięciowy. 
 

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Korzystając z poniższych tekstów, poproś dzieci, aby czytały 
na zmianę różne biblijne historie o rybach. Przy każdej 
z poniższych historii zadajcie pytanie: „Kto komu służył?” 
 
Łk 5,1-11                              Jezus i uczniowie 
Mt 14,19-21                         Jezus karmi pięciotysięczny tłum 
J 21,4-14                             Jezus i uczniowie 
Mt 17,24-27                         Podatek dwudrachmowy 
Jon 1,15-17                          Historia Jonasza 
 

Zapytaj: Która historia najbardziej wam się spodobała? 
(Wysłuchaj odpowiedzi.) Czego te historie uczą nas na temat 
służby? 
 
Łk 5,1-11 - Jezus powinien być ważniejszy niż cokolwiek innego. 
J 21,4-14 i Mt 14,19-21 - zapewnianie pokarmu jest służbą. 
Mt 17,24-27 - Bóg służy nam i troszczy się o nasze potrzeby. 
Jon 1,15-17 - Bóg chce, abyśmy postawili Go na pierwszym 
miejscu i opowiedzieli o Nim innym. 
Powtórzmy razem dzisiejsze przesłanie: 

 
PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
ŁOWIENIE RYB 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- wycięte rybki 
- metalowe 
spinacze do 
papieru 
- kije od wędki, 
- plakat lub wykres 
(zob. Przebieg)  

Z wyprzedzeniem przygotuj planszę lub plakat na tyle duży, aby 
wszyscy mogli go zobaczyć. Na górze umieść napis Instrukcja 
rybołówstwa. Pod nim umieść następujące ilustracje (filcowe, 
papierowe wycinanki lub obrazki): Biblia, serce, ręka, ucho, usta, 
stopa. Powiedz: Kiedy ludzie idą na ryby, używają określonych 
narzędzi i przynęt. Jak łowimy ludzi? Jakiego rodzaju przynęty 
używamy? Pokaż poniższą tabelę Instrukcji rybołówstwa 
i przedyskutuj sposoby, dzięki którym możemy „łowić ludzi". 
 
Dzielenie się Słowem Bożym (Biblia) 
Kochanie ich (serce) 
Pomaganie im (ręka) 
Słuchanie ich (ucho) 
Mówienie uprzejmych słów (usta) 
Odprowadzanie ich pieszo (stopa) 
 
Użyj wędki z aktywności Tekst biblijny  i pozwól dzieciom na zmianę 
„łapać” ryby. Kiedy uczeń złowi „rybę”, poproś wędkującego 
o odczytanie, do kogo ona należy i przekazanie jej tej osobie. Po 
przeciwnej stronie na rybach napisane jest imię osoby do „złapania” 
dla Jezusa („ryby” będą używane w części Dzielenie się) 

W odniesieniu do Instrukcji 
rybołówstwa zadaj następujące 
pytania: Czy ktokolwiek z was 
podzielił się Biblią, kochał, 
pomagał, słuchał, wypowiadał 
miłe słowa lub używał stóp, aby 
„złapać” kogoś dla Boga? 
Zachęcaj do dzielenia się 
doświadczeniami. Jeśli w tej 
chwili nic nie przychodzi ci do 
głowy, wkrótce możesz mieć 
okazję, aby tego doświadczyć. 
Słuchaj uważnie podczas 
naszej następnej zabawy. 
Pamiętasz dzisiejsze 
przesłanie? 

 
PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZIELENIE SIĘ 
 
IDZIEMY NA RYBY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- wycięte ryby 
- ołówki 
- taśma 
- nici lub włóczka 
 

Użyj wyciętych ryb, które zostały „złowione” podczas lekcji. 
Pozwól dzieciom podzielić się z grupą tym, w jaki sposób 
zamierzają służyć innym, odwołując się do Instrukcji 
rybołówstwa używanej podczas lekcji. 
Niech przyczepią swoją „rybę” z wypisanymi na niej imionami 
do nylonowej nici lub włóczki. Mogą powiesić ją w swoim 
pokoju, aby przypominała im o służeniu wybranej przez nie 
osobie poprzez zastosowanie co najmniej jednego punktu 
z Instrukcji rybołówstwa. 

Powiedz: W następna sobotę każde 
z was podzieli się swoim 
doświadczeniem służenia osobie, 
której imię znajduje się na 
waszych rybkach. Kto pomoże ci w 
twoim „łowieniu ryb”? (Jezus) 
Powiedzmy razem dzisiejsze 
przesłanie. Podnieście rękę, jeśli 
wierzycie, że to prawda: 

 
PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI. 
 
 
INSTRUKCJA SKŁADANIA PAPIEROWEJ ŁÓDKI 
 

1. Kartkę papieru o wymiarach 20 x 28 cm złóż na pół w poziomie.  
2. Uzyskany prostokąt zegnij jeszcze raz na pół w poziomie i rozłóż.  
3. Ułóż kartkę zgięciem do góry, złóż prawy górny róg w dół, tak aby wyrównał się ze zgięciem w środku. Zrób to samo 

z lewym górnym rogiem, aby strzałka skierowana była w górę. 
4. Chwyć górną warstwę i zagnij ją. Zrób to samo z drugą stroną. Ten kształt może już wyglądać jak łódka (lub jak kapelusz), 

ale nie zatrzymuj się jeszcze w tym punkcie. 
5. Włóż kciuki do środka „kapelusza”, tak jakbyś chciał założyć go na głowę. Pociągnij na zewnątrz, a następnie spłaszcz 

boki czapki. Powinieneś uzyskać kształt rombu, który jest otwarty na dole. 
6. Dół rombu unieś do góry, a następnie zagnij. Odwróć kształt i powtórz czynność po drugiej stronie.  
7. Ponownie włóż kciuki do środka i pociągnij delikatnie na zewnątrz. Wygładź nowo uzyskany romb. 
8. Chwyć górne punkty rombu po obu stronach „szwu” i delikatnie pociągnij. Wygładź kształt i ciesz się swoją nową łódką.  

 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Poproś Boga, aby dał każdemu dziecku pragnienie i odwagę do naśladowania Jezusa i opowiedzenia o Nim innym w tym tygodniu. 
 

  



Tekst źródłowy: Mt 4,18-22; Mk 1,16-20; Łk 5,1-11; Życie Jezusa, s. 244-251 (wersja ang.) 
Tekst pamięciowy: „I powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19). 
Główna prawda: PODĄŻAM ZA JEZUSEM I DZIELĘ SIĘ NIM Z INNYMI 

 

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZIN 

 

Sobota 

● Jeśli to możliwe, udaj się z rodziną w miejsce, gdzie są ryby i wspólnie przeczytajcie tę lekcję.  
● Narysuj serce i zapytaj rodzinę, w jaki sposób możesz okazywać innym Bożą miłość. 
● Przeczytajcie wspólnie fragment z Ewangelii Mateusza 4,19, a następnie zaśpiewajcie Dusz rybakami uczynię was! (pieśń 

nr 540). Módlcie się, aby Bóg wam pomógł być „rybakami ludzi”. 

Niedziela 

● Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z Ewangelii Mateusza 4,18-22. Opowiedz tę historię własnymi słowami.  
● Narysuj dużą rybę i napisz na niej wiersz pamięciowy. Potnij ją w puzzle, tak aby każde słowo było na oddzielnej części. 

Każdego dnia na nowo składajcie tę rybę, zastanawiając się wspólnie nad wersetem pamięciowym. 
● Powiedz rodzicom, komu chcesz pokazać Jezusa i jak zamierzasz to zrobić. Zacznij działać. Módlcie się za tę osobę dzisiaj 

i każdego dnia. 

Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytacie i przedyskutujcie fragment z Ewangelii Łukasza 5,1-3. Na dużej kartce 
papieru odrysuj swoje ręce. Pokaż rysunek swojej rodzinie i zapytaj: Jak możemy użyć naszych rąk do służenia innym? 

● Powtarzaj werset pamięciowy, układając puzzle w kształcie ryby. Śpiewajcie Dusz rybakami uczynię was. Następnie poproś 
Jezusa, aby pomógł ci służyć Mu każdego dnia - mówiąc o Nim innym. 

Wtorek 

● Przeczytaj fragment z Ewangelii Łukasza 5,4-11 i porozmawiaj z rodziną o tym wersecie. Poproś swoich bliskich, aby 
pomyśleli o osobie, która służy największej liczbie ludzi. 

● Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zostawili wszystko, aby naśladować Jezusa i Mu służyć. Jak ty i twoja rodzina możecie to robić? 
Módlcie się o to. Następnie zaśpiewaj pieśń dotyczącą służby Jezusa. 

● Powtarzaj werset pamięciowy, układając puzzle w kształcie ryby. 

Środa 

● Przeczytaj i przedyskutuj z rodziną fragment z Ewangelii Marka 1,16-20. Zerknij na swoją stopę i pokaż ją rodzinie. Zapytaj: 
Jak możemy służyć innym przy pomocy nóg? 

● Poproś członka rodziny, aby pomógł ci dowiedzieć się, w jaki sposób ryba oddycha pod wodą. Zdobądź kilka innych 
ciekawych informacji na temat ryb. 

● Powtarzaj werset pamięciowy, układając puzzle w kształcie ryby. 
● Zaśpiewajcie pieśń Wodzem Chrystus Pan (pieśń nr 228). Poproś Jezusa, aby pokazał ci, jak możesz Mu służyć, używając 

do tego swoich nóg. 

Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment Ewangelii Łukasza 5,1. Narysuj ucho i pokaż je rodzinie. Zapytaj: 
Jak możemy używać naszych uszu do służenia innym? 

● Graj w berka z członkiem rodziny. Zastanów się, czy zrobiłeś w tym tygodniu coś, aby „złapać” kogoś dla Jezusa? 
● Przed modlitwą powiedz werset pamięciowy. Poproś Jezusa, aby pomógł ci „złowić” kogoś dla Niego. 

Piątek 

● Razem z rodziną przeczytaj fragment z Ewangelii Jana 12,26. Służyć Jezusowi oznacza p_ _ _ _ _ć za Nim. 
● Przeczytaj fragment z Ewangelii Mateusza 25,40. Czy to prawda, czy fałsz? Kiedy pomagasz innym, służysz Jezusowi. 
● Opowiedz historię z sobotniej lekcji własnymi słowami. Zapytaj: Co ci czterej mężczyźni zostawili za sobą? Dlaczego?  
● Powiedz werset z pamięciowy i zaśpiewaj wspólnie z rodziną Dusz rybakami uczynię was! (pieśń nr 540). 
● Zdecydujcie, w jaki sposób będziecie jutro wspólnie służyć Jezusowi. Poproś Jezusa, aby wam w tym dopomógł. 


