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WOLNOŚĆ, W KOŃCU! 
 

ŹRÓDŁA: Rdz 40-41; Patriarchowie i Prorocy, s. 218-223 (wersja ang.) 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg pomaga mi być sumiennym bez względu na to, co się dzieje. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg im pomoże być sumiennymi bez względu na to, co się dzieje. 
Odczuwają chęć robienia wszystkiego najlepiej jak potrafią, nawet w niesprzyjających 
okolicznościach. 
Reagują, będąc oddanymi Bogu wszędzie, gdzie pójdą i we wszystkim, co będą robić. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

W więzieniu Józef był wierny Bogu. Naczelnik ustanowił go nadzorcą nad całym więzieniem. Dwóch 
więźniów miało dziwne sny, a Bóg pomógł Józefowi je rozwikłać. Sny się spełniły się i wyszło na jaw, 
że Józef służy potężnemu Bogu. Dwa lata później faraon miał dziwny sen. Podczaszy faraona 
przypomniał sobie o Józefie i zwolnił go z więzienia, aby wyłożył sen faraonowi. Faraon ustanowił 
Józefa zarządcą nad całym Egiptem. 
 
Ta lekcja jest o społeczności. 
Józef zabrał Boga swojego ojca do więzienia i do pałacu. Jeśli zawsze zabieramy ze sobą naszą 
relację z Panem Bogiem, którą stworzyliśmy w domu rodzinnym i w Kościele, Bóg będzie nam 
błogosławił wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

Więzienie – w czasach starotestamentowych więzienia były miejscem, gdzie więźniowie oczekiwali 
na proces, po zakończeniu którego albo byli karani albo zwalniani. Kary były zwykle bardzo okrutne. 
Więzienia były stworzone w taki sposób, aby więźniowie byli pozbawieni wszelkiej wygody. Przez co 
najmniej połowę pobytu w tym miejscu Józef był skuty łańcuchami (zob. Ps 105,17-18; Komentarz 
Biblijny KADS, tom 8, s. 902 (wersja ang.)). 
 
Józef ogolił się przez wizytą u faraona. Był pierwszym mężczyzną, o którym wspomniano w Biblii, że 
się ogolił. Brody były czymś powszechnym w czasach wędrujących pasterzy. Egipcjanie mieli krótkie 
włosy i się golili (Nelson’s Illustrated Bible Dictionary [Thomas Nelson Publishers, 1986], s. 973. 
(wersja ang.)). 
 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 9.  
 

  



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. IDZIESZ DO WIĘZIENIA! 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kawałki papieru 
- Biblie 
 

Przed lekcją przygotuj kawałki papieru z fałszywymi 
oskarżeniami dla każdego dziecka z klasy. 
Przykłady: „Kopnąłeś/aś dziś (imię).”; „Źle się zachowujesz.”; 
„Zająłeś/aś miejsce (imię)”; itd. 
Przygotuj w kącie sali więzienie, ustawiając krzesła w kręgu. 
Poproś, aby każde dziecko 
Przeczytało, o co zostało oskarżone, a następnie wyślij je do 
więzienia w rogu sali i zapowiedz, że może wyjść dopiero, jak 
na to pozwolisz (wypuść dzieci po Rozwinięciu). 

Zapytaj: Jak się czuliście, gdy zostaliście 
oskarżeni o coś, czego nie zrobiliście? 
Jak według was czuł się Józef, kiedy 
został wtrącony do więzienia? (Wysłuchaj 
odpowiedzi.) Jak się zachował? 
Przeczytamy Mt 25,23 Przeczytajcie 
wspólnie na głos. Ten werset nie dotyczył 
bezpośrednio Józefa, ale opisuje jego 
zachowanie. Nasze dzisiejsze przesłanie 
mówi nam: 

 
BÓG POMAGA MI BYĆ SUMIENNYM BEZ WZGLĘDU NA TO, CO SIĘ DZIEJE.  
Powtórzmy to razem. 
 

B. OGLĄDAMY DZIWNY SEN 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kartonowe 
pudełko 
- kawałek papieru 
dla każdego 
dziecka 
- flamastry, kredki 
ołówkowe, kredki 
świecowe 
- Biblie   
 

Przed lekcją przygotuj kartonowe 
pudełko, wycinając jedną ściankę tak, 
aby wyglądało jak telewizor. Zrób 
szczeliny na górze i na dole tak, aby 
można było przez nie przesuwać kartki 
papieru. Rozdaj dzieciom kartki i kredki. 
Poproś, aby narysowały sen o krowach 
albo o kukurydzy. Nie podawaj 
wskazówek z Biblii. Połącz obrazki ze 
sobą i przesuń przez odbiornik. Poproś, 
aby dzieci opisywały, co widzą na 
rysunkach, łącząc to w jeden długi „sen”. 

Zapytaj: Czy kiedykolwiek mieliście podobny sen? (tak, nie) 
Sny czasem mogą wydawać się bardzo głupie, prawda? (tak) 
Możecie mi powiedzieć, co oznacza sen, który przed chwilą 
obejrzeliśmy? (prawdopodobnie nic) Powiedz: Większość snów 
nie ma znaczenia. Czasem jednak Bóg daje sny, które coś 
znaczą. On wybiera ludzi wierzących, takich jak Józef, aby 
wytłumaczyli taki sen. Znajdźmy i przeczytajmy fragment 
z Ewangelii Mateusza 25,23. Przeczytajcie wspólnie na głos. 
Dzisiejsze przesłanie mówi nam: 

 
BÓG POMAGA MI BYĆ SUMIENNYM BEZ WZGLĘDU NA TO, CO SIĘ DZIEJE.  
Powtórzmy to razem. 
 
 
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     
Rodzina (pieśń nr 503) 
Jezus moim Słońcem (pieśń nr 463) 
Takim być jak Jezus (pieśń nr 408) 

WSTĘP DO DARÓW  
Powiedz: Możemy żyć dla Jezusa, pomagając naszej chrześcijańskiej rodzinie z całego świata, czyli ofiarując dla nich dary. 
 



DARY   
 
MODLITWA  
 

Materiały Przebieg 

- gruby karton 
- kartki w linię 
- ołówki lub długopisy 

 

Niech dzieci wykonają książeczkę modlitw. Zszyj kartki papieru w linię z grubą kartką jako okładką. Niech na 
pierwszej stronie dzieci zapiszą swoje imiona i werset dotyczący modlitwy, np. Filipian 4,6. 

W nadchodzącym tygodniu niech dzieci napiszą lub narysują w książeczce historię ze swojego życia, w której 
zmagały się z tym, aby pozostać wiernymi (wydawanie pieniędzy, radzenie sobie w szkole, słuchanie rodziców, 
wybieranie przyjaciół, jedzenie, rozrywka). Zostaw czas na cichą modlitwę, aby dzieci mogły prosić Boga o 
pomoc w byciu wiernymi. Zbierz książeczki, aby móc je wykorzystać w następna sobotę.  

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
- duże prześcieradło 
- tłuste i chude krowy wycięte z papieru 
- pełne i puste kłosy wycięte z papieru 
- lampa lub reflektor 
 
 

Z wyprzedzeniem powieś prześcieradło tak wysoko, żeby swobodnie sięgało podłogi, a 
za nim powieś kształty tłustych i chudych krów oraz zdrowe i puste kłosy. Za 
prześcieradłem i zawieszonymi kształtami ustaw lampę lub reflektor. W czasie 
opowiadania historii poproś kogoś o pomoc przy włączeniu światła, aby kształty były 
widocznie, kiedy będziesz opowiadać o snach. 

 
Potyfar wtrącił Józefa do więzienia po tym, jak jego żona 

oskarżyła Józefa o niestosowne zachowanie. Bóg wiedział, że 
Józef jest niewinny, ale mimo to pozwolił, aby wtrącono go do 
więzienia. On czasem pozwala swoim dzieciom znaleźć się w 
dziwnych miejscach – zawsze ma ku temu ważny powód. 

Bóg błogosławił Józefowi nawet w więzieniu. Strażnik 
więzienny zauważył, jak dobrą pracę wykonuje Józef. Bardzo 
szybko postawił go nad innymi więźniami. 

W więzieniu Józef spotkał podczaszego faraona oraz 
jego piekarza. Pewnego dnia zauważył, że mężczyźni są smutni. 
Każdy z nich miał sen, którego nie potrafił zrozumieć. 

Józef wysłuchał ich opowieści, a Bóg pomógł mu wyłożyć 
ich sny. Wszystko, co im powiedział, spełniło się. Podczaszy króla 
wrócił do pracy do pałacu, a piekarz nie. 

Józef poprosił podczaszego, aby wspomniał o nim przed 
faraonem - liczył na to, że może w ten sposób zostanie uwolniony. 
Jednak podczaszy zapomniał o jego prośbie i Józef został w 
więzieniu jeszcze przez dwa lata. 

Pewnej nocy faraon miał dwa sny. [Pomocnik zapala 
reflektor lub lampę i kieruje na kształty tłustych krów za 
prześcieradłem.] Najpierw zobaczył siedem tłustych krów 
jedzących zieloną trawę nad brzegiem rzeki. [Pomocnik kieruje 
światło na chude krowy.] Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiło się 
siedem chudych krów, które zjadły krowy tłuste! 

[Pomocnik kieruje światło na zdrowe kłosy.] W drugim 
śnie faraon zobaczył siedem zdrowych kłosów. [Pomocnik kieruje 

światło na puste kłosy.] Nagle siedem małych i pustych kłosów 
połknęło te zdrowe! Sny te tak bardzo zmartwiły faraona, że nie 
mógł już zasnąć. Co one oznaczały? 

Nikt w pałacu nie potrafił ich zrozumieć. Wtedy 
podczaszy faraona przypomniał sobie o Józefie, którego 
wezwano go z więzienia. 

Józef powiedział faraonowi, że czasami Bóg daje 
ludziom pewne sny. Zapewnił go, że pochodzą one od Boga, który 
dał ich zrozumienie Józefowi.  
- Twoje dwa sny dotyczą tego samego wydarzenia - tłumaczył. - 
Przez następne siedem lat w Egipcie będzie taki urodzaj, że nie 
będziesz w stanie wykorzystać wszystkich plonów. Bydło będzie 
tłuste, a plony obfite. Za to kolejne siedem lat będzie nieurodzajne. 
Nie będzie plonów, a ludzie i zwierzęta będą umierać z głodu. 
Powinieneś w czasie urodzajów wybudować spichlerze i 
gromadzić tam plony -  zasugerował Józef - tak aby Egipt miał 
wystarczającą ilość pożywienia w czasie nieurodzaju. 

Faraon zgodził się z nim. Ustanowił Józefa nadzorcą 
budowy spichlerzy. Dał mu swój oficjalny pierścień i nowe szaty. 
Postawił go jako namiestnika nad całym Egiptem! 

Tak naprawdę „Bóg był z Józefem” (Rdz 39,2). To On 
pozwolił Józefowi znaleźć się w więzieniu z konkretnego powodu. 
Józef przez cały czas wierzył. My również powinniśmy ufać 
naszemu Bogu. W razie kłopotów i trudności nasz niebiański 
Ojciec pomoże nam wytrwać i pozostać wiernymi.  

 
      

 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Jakie były doświadczenia Józefa w domu Potyfara, a jakie w więzieniu? Przeczytajmy fragment z Księgi Rodzaju 39,3.21. 
(Bóg był z nim.) 
Józef mógł narzekać, kiedy został sprzedany jako niewolnik, kiedy żona Potyfara skłamała na jego temat i kiedy przez długi czas 
przebywał w więzieniu. Co robił zamiast tego? (Stał blisko przy Bogu i prosił Go o pomoc w byciu bardziej oddanym; robił wszystko, jak 
tylko umiał najlepiej; mówił „nie” szatanowi; był cierpliwy, pracując dla Pana Boga, itd.) 
O czym powinieneś pamiętać, kiedy zaczynasz się uskarżać i narzekać na Boga za złe rzeczy, które ci się przytrafiają? 
Odpowiedzmy sobie naszym dzisiejszym przesłaniem: 
 
BÓG POMAGA MI BYĆ SUMIENNYM BEZ WZGLĘDU NA TO, CO SIĘ DZIEJE.   



 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 
- wycięte z papieru krowy 
(zob. s. 143) 
- podziel werset na trzy części 
(lub dwie w zależności od 
ilości dzieci) i wypisz go na 
krowach (jedna krowa - jedna 
część wersetu) 

Przed lekcją wytnij kształty krów (zob. s. 143) - po jednym dla każdego dziecka. 
Zapisz werset tak, aby wszyscy mogli go widzieć. 
Rozdaj krowy dzieciom. Niech każde z nich przeczyta werset i dołączy do dzieci, które mają 
pozostałe dwie części wersetu. Kiedy ustawią się tak, że będą mieć cały werset, niech wszyscy 
szybko usiądą. Poproś, aby głośno przeczytali werset - w razie potrzeby z pomocą kogoś dorosłego. 
Kiedy każda trójka już usiądzie, zbierz krowy, wymieszaj je i wykonajcie ćwiczenie jeszcze raz. 
Powtarzajcie, dopóki dzieci zapamiętają werset i będziecie mogli powtórzyć go wspólnie. 

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 

Utwórz dwie grupy. Daj każdej z nich dwa teksty do przeczytania 
i poproś, aby odegrały scenkę w taki sposób, by grupa przeciwna 
odgadła, o czym mówi. Powiedz, że historie dotyczą snów. Jeśli 
przeciwna grupa nie może odgadnąć, należy wybrać inny podobny 
tekst i odegrać kolejną scenkę. Wybierz coś z poniższych wersetów. 

Dz 10,9-12      Piotr i jego sen o prześcieradle pełnym zwierząt 
Rdz 41,1-4               Sen faraona o krowach 
Sdz 7,13-15         Sen o Gedeonie 
Dn 2,31-35             Wizerunek Nebukadnesara 
1 Krl 3,5-10               Salomon prosi o mądrość 
Mt 1,20-21                Sen Józefa 

Powiedz: Bóg ma wiele sposobów, poprzez 
które może uczyć nas o sobie i swoich planach 
wobec nas. Sny to jeden z nich. 
Bóg jest zawsze blisko, aby pomóc nam czynić 
dobrze i pozostać wiernymi. W jaki sposób 
Bóg pomaga ci być Mu oddanym? Podziel się 
tym z klasą. (Poprzez modlitwę z rodziną w domu, 
czytanie Biblii, chodzenie do kościoła i na szkołę 
sobotnią, poprzez wydarzenia z mojego życia, 
poprzez doradzanie przez dorosłych, itd.) 
Zawsze pamiętajcie, że….   

 
BÓG POMAGA MI BYĆ SUMIENNYM BEZ WZGLĘDU NA TO, CO SIĘ DZIEJE.  
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
WYZWANIE Z UDZIAŁEM RYŻU 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- plastikowe 
łyżeczki 
- miseczki 
- nieugotowany 
ryż, soczewica, 
fasola lub 
groszek 
 
 

Podziel dzieci na dwójki. Niech uczniowie z każdej 
dwójki usiądą naprzeciwko siebie około 2,5 metra 
w linii prostej. Jednej osobie z pary daj miseczkę 
z ryżem (lub innymi małymi obiektami), a drugiej pustą 
miskę i łyżeczkę. 
Dzieci, które mają łyżki, biorą je do ust i idą do swojego 
partnera, gdzie dostają cztery ziarenka ryżu. Wracają 
na swoje miejsce i odkładają ryż do pustej miski. Znów 
idą do swojego partnera, gdzie dostają osiem ziarenek 
ryżu. 
Więcej ryżu mogą otrzymać tylko ci, którzy donieśli 
wszystko i wrzucili do swoich pustych misek. Zadanie 
będzie polegało na podwajaniu za każdym razem ilości 
ryżu (dopóki łyżka nie pomieści już większej ilości). 
Kiedy ktoś zgubi ziarenka, będzie musiał wrócić do 
swojego partnera i znów wziąć tylko cztery. Pozwól 
dzieciom zamieniać się między sobą. Zakończ 
konkurencję po pięciu minutach.    

Zapytaj: Czy zabawa była trudna czy łatwa? (Łatwa na 
początku, potem coraz trudniejsza.) Czy podobało wam 
się, kiedy dostawaliście coraz więcej i więcej 
ziarenek? (Wysłuchaj odpowiedzi.) 
Co ma wspólnego to ćwiczenie i dzisiejszy werset 
pamięciowy? (Jeśli jesteśmy wierni w małych rzeczach, 
nasza wiara rośnie i będziemy wierni w większych.) 
W jakich sprawach powinniśmy być wierni? (Być 
posłuszni Bożym wskazówkom w naszym życiu; ufać Mu 
jak Józef; robić to, czego oczekują od nas nasi rodzice.) 
Józef był wierny w nieprzyjemnych doświadczeniach, 
które go spotykały w więzieniu, a Bóg ustanowił go 
zarządcą Egiptu. Być może my nie będziemy 
zarządzać całymi państwami, ale możemy być wierni 
Bogu bez względu na to, co robimy. Powtórzmy 
nasze przesłanie. 

 
BÓG POMAGA MI BYĆ SUMIENNYM BEZ WZGLĘDU NA TO, CO SIĘ DZIEJE.  
 
 
 
 
 
 



DZIELENIE SIĘ 
 
CERTYFIKATY SUMIENNOŚCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- jeden  certyfikat 
dla każdego dziecka 
(zob. s. 144)  
- papier 
- flamastry, kredki 
świecowe, 
ołówkowe, ołówki 
- naklejki 
 
 

Przed lekcją przygotuj certyfikat dla każdego dziecka 
(zob. s. 144). 
Módl się za każde dziecko, przygotowując certyfikat. Poproś 
Pana Boga, aby pomógł ci przypomnieć sobie, co 
szczególnego zrobiło jako członek twojej grupy. Przygotuj 
dodatkowe certyfikaty dla gości z napisem „przybycie na 
szkołę sobotnią”. Jeśli to możliwe, na każdym certyfikacie 
umieść naklejkę. 
Pokaż dzieciom certyfikaty. Pozostaw im czas na wykonanie 
kartki dla kogoś z rodziny czy z Kościoła, kto okazał wiarę 
niezależnie od sytuacji. Kartka może wyglądać następująco:  
„ (imię osoby), byłeś/aś wierna w (nazwa odpowiedzialności). 
Niech ci Bóg błogosławi!”  
Niech dzieci podpiszą kartki swoimi imionami. Poproś aby 
podarowały kartkę tej osobie dziś w kościele lub komuś z 
rodziny w domu.   

Powiedz: Czy łatwo jest być wiernym? 
(Tak. Nie. Czasami) Kto nam pomaga? 
(Bóg) W jaki sposób nam pomaga? 
(Pomaga mi pamiętać, czego nauczyłem się 
o Nim w domu i w Kościele. Pomaga 
poprzez swoje Słowo i modlitwę. Pomaga 
poprzez rodziców, nauczycieli, pastora, itd.) 
Jak się poczuliście, kiedy ktoś zauważył, 
że byliście w czymś wierni? 
(Wiedziałem/am, że to Pan Bóg pomógł mi 
być wiernym.) Co myślicie o ludziach, 
którzy są wierni i robią to, czego się od 
nich oczekuje? (Lubię ich i chcę być tacy 
jak oni.) Co zapamiętacie z dzisiejszej 
lekcji? Odpowiedzmy naszym 
dzisiejszym przesłaniem:  

 
BÓG POMAGA MI BYĆ SUMIENNYM BEZ WZGLĘDU NA TO, CO SIĘ DZIEJE.  
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 

Pomódlcie się, aby dzieci pamiętały o tym, aby okazywać wierność Jezusowi i starać się ze wszystkich sił w każdej sytuacji. 

 

  



Tekst źródłowy: Rdz 40-41; Patriarchowie i prorocy, s. 218-223 – sprawdzić odniesienie) 
Tekst pamięciowy: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 
pana!” (Mt 25,23). 
Główna prawda: Bóg pomaga mi być sumiennym bez względu na to, co się dzieje. 
 

 
ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZINY  

 
 
Sobota 

o Jeśli to możliwe, odwiedź z rodziną gospodarstwo, w którym są krowy (albo przeczytaj o krowach i kłosach w książce). 
Przeczytaj lekcję i powiedz, co oznaczały krowy i kłosy dla Józefa, faraona i ludzi z Egiptu. 

o Przeczytaj wspólnie z rodziną fragment z Ewangelii Mateusza 25,23 i powiedz, co on oznacza dla ciebie. 
o Przed modlitwą zaśpiewajcie wspólnie pieśń Rodzina (pieśń nr 503). Pomódl się za rolników. 

 
Niedziela 

• Przeczytaj i przedyskutuj wraz z rodziną fragmenty z Księgi Rodzaju 41,1-13. Namaluj rysunek snu faraona i dodaj go do 
swojej książki Historia Józefa. Ile krów widział faraon? 

• Wytnij trzy krowy lub trzy kłosy. Napisz jedną frazę wersetu pamięciowego na każdym wycinku. Ułóż swoje wycinki 
w odpowiedniej kolejności. Zachowaj je na później. 

 
Poniedziałek 

• Przeczytajcie wspólnie i przedyskutujcie fragmenty z Księgi Rodzaju 41,14-24. Poproś, aby jedna osoba pomogła ci 
sprawdzić w konkordancji biblijnej słowo „sen”. Policz, ile wyrazów wymieniono pod tym słowem, a następnie wybierz i 
sprawdź w konkordancji dwa z nich.  

• Zapytaj bliskich: Gdzie teraz ludzie cierpią z głodu? Pomódlcie się za mieszkających tam ludzi. 
• Ułóż swoje wycinki z wersetem pamięciowym w odpowiedniej kolejności. Przed modlitwą zaśpiewajcie o Bożej miłości. 

 
Wtorek 

• Przeczytajcie wspólnie i przedyskutujcie fragmenty z Księgi Rodzaju 41,25-36. Namaluj rysunek przedstawiający Józefa 
tłumaczącego sen faraonowi. Umieść go w swojej książce o Józefie. 

• Wymień kilka nazw zbóż innych niż kukurydza. Czy masz swoje ulubione zboża? Zjedz dziś coś, co jest zrobione ze zboża. 
• ADRA pomaga ludziom w potrzebie. Dowiedz się więcej o ich projektach. 
• Ułóż wycinki z wersetem pamięciowym w odpowiedniej kolejności i powiedz, co oznacza on dla ciebie. 
• Pomódl się za pracowników, którzy pomagają ludziom w potrzebie. 

 
Środa 

• Przedyskutujcie wspólnie fragmenty z Księgi Rodzaju 41,37-46. 
• Namaluj rysunek przedstawiający Józefa mianowanego na zarządcę i umieść go w swojej książce o Józefie. 
• Wykonaj kartkę, którą podarujesz komuś, kto jest zawsze wierny w twojej rodzinie bądź w Kościele. Kartka może zawierać 

następujący tekst: „ (imię osoby), byłeś/aś wierna w (nazwę odpowiedzialności). Gratulacje!”. Podpisz się i daj ją wybranej 
osobie. Pomódl się dziś za tę osobę. 

• Powiedz werset z pamięci. 
 
Czwartek 

• Przedyskutujcie wspólnie fragmenty z Księgi Rodzaju 41,47-57. Namaluj rysunek przedstawiający lata obfitości i lata głodu. 
Umieść rysunek w książce o Józefie. 

• Wierność Józefa wobec Boga uratowała wielu ludzi przed śmiercią głodową. Zapytaj dorosłych lub poszukaj w Internecie 
(za pozwoleniem) odpowiedzi na pytania: Jak długo człowiek może żyć bez jedzenia? A bez wody? 

• Zaśpiewajcie pieśń Stale wierz (pieśń nr 414). Powiedz werset pamięciowy. Podziękuj Bogu za jedzenie i wodę. 
 

 
Piątek 

• Józef wiernie wykonywał wszystkie swoje obowiązki. Podążaj za jego przykładem i pomóż w przygotowaniach do soboty. 
• Wykorzystaj swoją książkę o Józefie i opowiedz rodzinie, czego do tej pory nauczyłeś się na temat tej postaci. Na koniec 

powiedz werset pamięciowy. 
• Poproś członka rodziny, aby opowiedział ci o kimś pełnym wiary. Powtórzcie wspólnie przesłanie z lekcji. Poproś Boga, 

aby pomógł całej twojej rodzinie zawsze być wiernym wobec Niego. 
• Zaśpiewajcie werset z Listu do Filipian 3,14 do melodii, którą znasz, albo wymyślcie swoją własną.    


