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CO TO JEST? 
 
Źródła:  
2 Księga Mojżeszowa rozdział 16; Patriarchowie i prorocy, rozdział 26: Od morza Czerwonego do Synaju. 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Jeśli nazwiesz sabat rozkoszą (...) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu” (Księga Izajasza 58,13-14). 
 
Cele  
Dzieci: 
 Wiedzą, że okazując Bogu posłuszeństwo, wysławiają Jego imię. 
 Odczuwają potrzebę postępowania według wskazówek dotyczących szabatu. 
 Reagują, chcąc dowiedzieć się więcej na temat Bożych wskazówek w kwestii zachowywania świętości szabatu. 
 
Przesłanie 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 
Na pustyni Izraelici zaczęli martwić się kończącym się jedzeniem. Zaczęli narzekać. Tak bardzo brakowało im pożywienia, które jedli w 
Egipcie. Każdego dnia rano Bóg zsyłał mannę, której po zebraniu starczało na cały dzień. W piątek mieli zebrać jej dwa razy tyle. Po 
dłuższym czasie manna zaczynała się psuć, ale ta zebrana na szabat była świeża i smaczna.  
 
Ta lekcja jest na temat uwielbienia. 
Doświadczenie z manną uczy uwielbienia. Jeśli jesteśmy Bogu posłuszni, oznacza to, że Go wysławiamy. Jeśli słuchamy Jego 
wskazówek i tego, co do nas mówi, oddajemy Mu cześć. On pragnie, abyśmy zachowywali szabat, oddzielając ten dzień od innych dni 
tygodnia. Uwielbiając Boga, odnajdujemy prawdziwe życie i radość. Przekonujemy się, że Boże ścieżki są zawsze najlepsze, a Jego 
plany względem nas zawsze służą naszemu dobru. On jest naszym Stwórcą. Zna nas lepiej niż my sami siebie i wie, co jest dla nas 
najlepsze. 
 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Biblia mówi, że manna była biała jak nasiona kolendry. Być może wyglądała jak nasz biały ryż lub kukurydziane płatki 
śniadaniowe. Smakowała jak wafle (krakersy) z miodem. Można ją było ugotować, zmielić lub upiec. Upieczone ciasta smakowały jak 
upieczony chleb z oliwą z oliwek. Manna spadała każdego ranka, gdy tylko pojawiła się rosa, ale kiedy słońce zaczynało ogrzewać ziemię, 
topniała” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, tom 1, s. 577-578 (wersja ang.)). 

„Każdego tygodnia podczas swej długiej wędrówki na pustyni Izraelici byli świadkami potrójnego cudu, który miał wszczepić w 
ich umysły świętość sabatu: szóstego dnia tygodnia spadała podwójna ilość manny, nie padała natomiast siódmego dnia, a porcja 
potrzebna na sabat pozostawała słodka i czysta, chociaż przechowywana z dnia na dzień w każdym innym czasie nie nadawała się do 
spożycia.  

Okoliczności związane z zesłaniem manny to stanowczy dowód na to, iż sabat nie został ustanowiony, jak wielu twierdzi, dopiero 
wtedy, gdy prawo zostało nadane na Synaju. Zanim Izraelici tam dotarli, wiedzieli, że obowiązuje ich przestrzeganie sabatu. Gdy w każdy 
piątek musieli zbierać podwójną porcję manny, jako przygotowanie na sabat, kiedy to manna nie padała, święty charakter dnia 
odpoczynku był nieustannie wpajany w ich umysły. A gdy niektórzy wyszli w sabat zbierać mannę, Pan zapytał: «Jak długo będziecie się 
wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw?» (4 Księga Mojżeszowa 16,28)” (Patriarchowie i prorocy, rozdział 26: Od morza 
Czerwonego do Synaju). 
 
Dekoracja sali 
Wykorzystaj dekorację pustynną, czyli kamienie, palmy i piasek. Możesz rozłożyć namiot lub koc na pudełkach.  
 



 
Zarys lekcji 

 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Codzienne czynności 
 
b) Degustacja  

paski papieru, ołówek, torba lub 
koszyk 
dziesięć artykułów 
spożywczych, taca, ręcznik, 
papier, kredki 

* Śpiew modlitwa i misja  do 10 Braterstwo 
Śpiewanie 
Misja 
Dary 
Modlitwa 

nie potrzeba 
śpiewnik 
 
zabawka łódka 
nie potrzeba 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
 
 
 
 
 
 
Wiersz pamięciowy 
 
 
 
Studium Biblii 

jeden biały wypełniony helem 
balon albo balonik na patyczku, 
czerwony balon z helem albo 
balon z taśmą, krzesło, 
prześcieradło, płatki albo 
cienkie białe wafelki, koszyki, 
głos „Mojżesza”  
papier (opcjonalnie), długopis, 
nożyczki (opcjonalnie), tablica i 
kreda 
Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 a) Mimowie 
b) Radosne wysławianie 

nie potrzeba 
Biblie, śpiewnik 

4. Dzielenie się lekcją do 15 Płatki manny biały papier (opcjonalnie), 
kredki albo długopisy, kreda i 
tablica 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację wybranej czynności 
wprowadzającej. 
 
 
 
1. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
 
Wybierz zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji.
 
a) Codzienne czynności 
 
Potrzebujesz:  

● paski papieru 
● ołówek 
● torba albo koszyk 

 
Przed lekcją napisz na kartkach papieru codzienne czynności, np. spanie, jedzenie, mycie zębów, modlitwa, gotowanie, wstawanie, 
kąpiel, czesanie włosów, itd. Dodaj czynności charakterystyczne dla twojej kultury. Złóż karteczki i włóż do koszyka lub torby. 
Powiedz dzieciom, że będą przedstawiać codziennie czynności, a pozostali będą zgadywać, co pokazują. Pojedynczo, po wylosowaniu 
jednej karteczki, dzieci prezentują wpisaną tam czynność. Pozostali odgadują, co to jest. 
 
Podsumowanie  
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi: Czy każdego dnia wykonujecie czynności, które przed chwilą przedstawiliście? 
Których z nich nie wykonujecie codziennie? Nasza dzisiejsza lekcja opowiada o izraelskich dzieciach i o tym, co robiły każdego 
dnia oprócz szabatu. Szabat to wyjątkowy dzień oddzielony od pozostałych. Nas dzisiejszy werset pamięciowy brzmi: „Jeśli 
nazwiesz sabat rozkoszą (...) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu” (Księga Izajasza 58,13-14). Wysławiamy Boga, kiedy 
jesteśmy Mu posłuszni i czcimy szabat. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Degustacja 
 
Potrzebujesz:  

● dziesięć podobnych artykułów spożywczych 
● taca 
● ręcznik 
● papier 
● kredki 

 
Przed lekcją połóż produkty na tacy i przykryj ręcznikiem. Powiedz dzieciom, że mogą popatrzeć na nie przez trzydzieści sekund, a potem 
znów je przykryjesz. Odkryj produkty i pozwól dzieciom na nie popatrzeć. Przykryj i poproś, aby wypisały te produkty, które zapamiętały. 
Dorośli mogą asystować przy wypisywaniu, jeśli to będzie konieczne. 
 
Podsumowanie  
Odkryj tacę i nazwij wszystkie produkty, aby dzieci mogły sprawdzić swoją listę. Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po 
postawieniu pytań: Ilu z was zapamiętało wszystkie produkty? A dziewięć? Osiem? Siedem? Wykonaliście kawał dobrej roboty. 
Czy na tacy znajduje się jakiś produkt, który lubicie? Czy kiedykolwiek w szabat jedliście wyjątkowe potrawy? 
Nasza dzisiejsza historia biblijna opowiada o dzieciach w Izraelu, którym Bóg dał specjalne jedzenie. Nauczył je, aby 
przygotowywały sobie jedzenie na szabat. Niektórzy ludzie tego przestrzegali, a inni nie. Zobaczmy, co działo się z tymi, którzy 
tego nie robili. Nasz werset pamięciowy brzmi: „Jeśli nazwiesz sabat rozkoszą (...) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu” 
(Księga Izajasza 58,13-14). Wysławiamy Boga, kiedy jesteśmy Mu posłuszni i czcimy szabat. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 



*ŚPIEW, MODLITWA I MISJA1 
 
Wspólnota 

Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. 
Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o 
urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
Pieśni 
Kocha mnie Pan (pieśń nr 289) 
Szukajcie Króla chwał (pieśń nr 140) 
Boże Święty, objaw się (pieśń nr 401) 
 
Dary 
Potrzebujesz:  

● koszyk lub inny pojemnik 
 
Użyj koszyka do zebrania darów. Powiedz: Bóg nas stworzył. Należymy do Niego. My, a także wszystkie nasze ubrania, pieniądze, 
jedzenie i domy. On pozwala nam ich używać w czasie życia na ziemi. Kiedy dzielimy się tym, co mamy z innymi, wywyższamy 
Boga i pokazujemy Mu, że jest dla nas ważny.   
 
Modlitwa 
Poproś dzieci, aby pomyślały o tym, za co są wdzięczne. Poproś, aby wzięły udział w modlitwie, dodając po jednym słowie oznaczającym 
to, za co są wdzięczne. 
 
 
 
2. LEKCJA BIBLIJNA

Potrzebujesz: 

● jeden biały balon wypełniony helem albo balonik na patyczku 
● jeden czerwony balon z helem albo z naklejoną taśmą 
● krzesło 
● prześcieradło 
● płatki owsiane albo białe wafelki 
● koszyki 
● nagrany albo ukryty głos Mojżesza 

 
Przedstawienie historii 
 
Ustawienie sceny: 
(UWAGA: w miejscu, gdzie panuje głód, taki sposób przedstawienia historii będzie niewłaściwy.) 
Przed lekcją umieść w jednym kącie sali czerwony balon, a w drugim krzesło. Przymocuj biały balon do patyczka lub kijka. 
Zapytaj: Kto z was opuścił posiłek? A dwa? Trzy? (Daj dzieciom czas na odpowiedzi po każdym pytaniu.) Niektórzy mówią „umieram 
z głodu!”, a to oznacza, że są naprawdę głodni. Czy kiedykolwiek czuliście, że umieracie z głodu? 
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Izraelitami, którzy obozują w gorącym słońcu pustyni. Bóg właśnie wyprowadził nas z Egiptu, 
gdzie byliśmy niewolnikami. Wyszliśmy tak szybko, że nie zdążyliśmy nawet upiec chleba, więc zabraliśmy ciasto ze sobą. 
Upiekliśmy chleb bez drożdży w czasie podróży. W końcu nasze zapasy jedzenia zaczęły się kurczyć, a my jesteśmy na środku 
pustyni! 
Wstańcie i chodźcie za mną. Stańcie za mną w rzędzie i chodźmy na pustynię. Weź ze sobą biały balon. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię 

Już od trzech dni maszerujemy po piasku. [Prowadź „Izraelitów” za białym balonem chodząc dookoła sali.] W dzień Bóg daje 
nam obłok, aby nie parzyło nas słońce. [Zatrzymajcie się.] Noc jest już blisko. Czas, żeby rozstawić nasze namioty i iść spać. [Skierujcie 
się w ten kąt sali, w którym znajduje się czerwony balon]. Co to jest? To słup ognia! Czy chcecie podejść bliżej, czy będziemy trzymać 
się od niego z daleka? Ci, którzy chcą się ogrzać, mogą podejść bliżej, a ci, którym nie przeszkadza nocny, mogą pozostać w dalej od 
ognia. [Poproś, aby dzieci się położyły i zamknęły oczy. Po trzydziestu sekundach poproś, aby wstały. Kontynuujcie podróż.] 

Nastał ranek. Pojawił się obłok i musimy iść dalej. [Spacerujcie wzdłuż sali za kimś, kto będzie niósł biały balon.] 
Chciałabym wiedzieć, co będzie dziś na kolację. Co chcielibyście zjeść? [Poproś o jakieś sugestie. Na każdą z nich odpowiadaj 

„nie mamy tego w menu”.] Co zrobimy? Chodźmy porozmawiać z Mojżeszem! W Egipcie mieliśmy dużo jedzenia, a jak znajdziemy go 

	
1	Część	ŚPIEW, MODLITWA I MISJA może być wykorzystana w każdym momencie trwania lekcji. 
	



wystarczająco dużo dla nas wszystkich tutaj na pustyni? Mam już dość wody i chleba, a nasze zapasy się kończą. Jest nas tak dużo! 
Umrzemy tu z głodu! 

Gdzie jest Mojżesz? [Podejdź do krzesła w rogu i wskaż je palcem.] Jest tutaj! Powiedzcie mu, że jesteście już zmęczeni 
wędrowaniem po pustyni! [Zostaw dzieciom czas na słowa skargi.] 

Słuchajcie! Mojżesz do nas mówi! Co mówi? [Pozostaw czas na odpowiedź Mojżesza.] Rano Bóg da nam pokarm. Ale jestem 
ciekawa tego, co będziemy jutro jeść! 

Zobaczcie, idzie do nas słup ognia. Czas na spoczynek. Połóżcie się, zamknijcie oczy i śpijcie. [Schowaj biały balon. Połóżcie 
się obok czerwonego balonu. Kiedy dzieci zamkną oczy, rozłóż prześcieradło, a na nim płatki albo wafelki.] Nareszcie mamy ranek. 
Spójrzcie! Co leży na ziemi? [Zachęć dzieci do zebrania płatków albo wafelków.] 

Dobre? Chodźmy do Mojżesza. [Odwróć krzesło.] Mojżeszu! Co to jest? 
[Głos Mojżesza odpowiada: „To się nazywa: co to jest?”.] 
Mojżeszu nie dokuczaj nam. To nie może nazywać się co to jest? Jak to się naprawdę nazywa? 
Mojżesz powiedział, że sami nadaliśmy temu nazwę. W jego języku nazywa się to manną, a to znaczy co to jest? Smakuje jak 

wafel z miodem. Każdego dnia będzie tego tyle, że wystarczy na jeden dzień. Ale ja nie chcę zbierać tego codziennie. Zbiorę sobie 
zapasy na dwa dni i nie będę musiała tego robić jutro. Co o tym myślicie? [Zostaw dzieciom czas na odpowiedź.] Chodźmy spać. [Dzieci 
kładą się do snu.] 

Jest ranek. O nie! Zobaczcie, co się stało z moją manną! [Udawaj, że szukasz czegoś w dłoni lub w misce.] Skawaśniała i są w 
niej robaki! Nie będę tego jeść! Muszę iść i znowu zbierać mannę na dziś. 

Mojżesz powiedział, że jutro nie będzie manny, bo będzie szabat. Musimy nazbierać jej dzisiaj na dwa dni. Ale ja myślę, że jutro 
manna też będzie zepsuta. Jak myślicie? [Zachęć dzieci do odpowiedzi.] Dobrze nazbierajmy więcej, żeby przygotować się na szabat. 
[Niech dzieci udają, że zbierają coś do swoich koszyków.] Dobranoc! [Dzieci kładą się do snu.] 

Jest sobotni ranek! Czas wstawać. Zobaczcie, dzisiaj na ziemi nie ma manny. Sprawdźm to, zebraliśy wczoraj. [Mieszajcie swoją 
mannę w koszykach i przyglądajcie się jej. Spróbujcie.] Jest dobra! Nie zepsuła się! Czy nie cieszycie się, że Bóg zachował ją na ten 
specjalny dzień? Możemy odpoczywać i Go wielbić, nie martwiąc się o jedzenie.  
  
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Na co skarżyli się Izraelici? (Bali się, że skończy im się 
jedzenie.) Co zesłał im Bóg? (Mannę.) 
Co Izraelici okazali Bogu, kiedy zaczęli zbierać mannę na dwa dni? (Nie zaufali Bogu.) 
Co Izraelici okazali Bogu, zbierając dwa razy więcej manny w piątek? (To, że Mu ufają; że w szabat nie będzie manny; że Bóg 
uchroni mannę z piątku przed zepsuciem.) 
Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, pokazujemy Mu, że Go kochamy i że słuchamy tego, co do nas mówi. Pamiętacie nasze 
przesłanie? Powtórzmy je razem: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Potrzebujesz:  

● papier (opcjonalnie) 
● długopis 
● nożyczki (opcjonalnie) 
● tablica 
● kreda 

 
Przed lekcją napisz każde słowo z wersetu na małych kawałkach papieru, które mają wyglądać jak płatki manny (przygotuj takie zestawy 
dla każdej pięcioosobowej grupy dzieci). 
Pomieszaj karteczki i rozrzuć po podłodze. Poproś dzieci, aby ułożyły słowa w odpowiedniej kolejności, a potem przeczytaj werset na 
głos. Powtarzajcie zadanie, dopóki dzieci nie zapamiętają wersetu. Powtórzcie go wspólnie. 
Werset brzmi: 
„Jeśli nazwiesz sabat rozkoszą (...) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu” (Księga Izajasza 58,13-14). 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 
Potrzebujesz:  

● Biblie 
 
Powiedz: Bóg nakazał Mojżeszowi, aby włożył słój z manną do Arki Przymierza. Nie była to taka arka jak arka Noego. Był to 
najbardziej wyszukany mebel w świątyni. Bóg utrzymywał mannę w arce w świeżości, tak jak obiecał utrzymywać w dobrym 
stanie mannę zebraną w piątek na szabat. 



Przeczytajmy o tym i zobaczmy, co jeszcze znajdowało się w arce przymierza. Podziel dzieci na trzy grupy i poproś, aby przeczytały 
każdy z podanych wersetów. Niech podzielą się z klasą swoimi przemyśleniami. 
 

● 2 Księga Mojżeszowa 16,32-34 (manna) 
● 4 Księga Mojżeszowa 17,3.8.10 (laska Arona) 
● 5 Księga Mojżeszowa 9,4 (kamienne tablice, dziesięcioro przykazań)    

 
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Jakie trzy rzeczy znajdowały się w Skrzyni Przymierza w 
świątyni? Słój manny przypominał Izraelitom o tym, jak przez wiele lat Bóg zaopatrywał ich w jedzenie na pustyni. Przypominał 
ich także o tym, jak Bóg dbał o nich, kiedy w piątek zbierali dwa razy więcej manny. Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi:  
 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
 
 
 
3. ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
A. Mimowie 
 
Poproś ochotników, którzy pokażą czynność, którą można wykonywać w szabat, podczas gdy inni będą odgadywać, co to jest. 
Zaproponuj swoje pomysły, jeśli dzieci będą potrzebować pomocy (na przykład: odwiedzić starszą osobę, wyjść na spacer, przeczytać 
książkę odpowiednią na szabat, dowiedzieć się więcej o przyrodzie, zrobić komuś kartkę z życzeniami, śpiewać sobotnie pieśni, itd.)  
 
Podsumowanie  
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Jaka jest wasza ulubiona sobotnia czynność? Jak się 
czujecie, kiedy ją wykonujecie? Co robi wasza rodzina, aby szabat był dniem wyjątkowym? Dlaczego jest to dzień inny niż reszta 
tygodnia? Czego nie robicie w szabat? Dlaczego?  
Bóg chce, abyśmy pamiętali, że szabat jest świętym wyjątkowym dniem. Co to dla was oznacza? 
  
On mówi nam także, żebyśmy nie wykonywali w tym dniu żadnej pracy. Co to dla was oznacza? 
Jezus mówił, że szabat został ustanowiony dla nas, więc powinniśmy tego dnia robić dobre rzeczy i cieszyć się z niego. Jak to 
rozumiecie? 
Adwentyści dnia siódmego na całym świecie zachowują szabat. Przedstawiciele innych kultur mogą zachowywać go trochę 
inaczej niż my. Także w tym samym Kościele ludzie mogą mieć różne pomysły na świętowanie tego dnia. Musimy zdecydować, 
co uhonoruje Boga w ten dzień, co pomoże nam spędzić z Nim czas, czy nasze myśli posłużą zbudowaniu innych czy tylko nas 
samych. Kiedy respektujemy ten dzień, wysławiamy Boga. Powtórzmy jeszcze raz nasze przesłanie: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
 
B. Radosne wysławianie  
 
Potrzebujesz:  

● Biblie 
● śpiewniki 

 
Powiedz: Niedługo przed tym, jak Izraelici narzekali na brak jedzenia, widzieli Boga pokonującego faraona Egiptu i 
rozdzielającego Morze Czerwone. Byli wtedy bardzo szczęśliwi. Śpiewali pieśni o tym, jaki wspaniały jest Bóg. Przeczytajmy 2 
Księgę Mojżeszową 15,1-2. Przeczytaj tekst na głos. 
Aby wielbić Boga, możemy zaśpiewać kilka pieśni, np. Daj Panu cześć (pieśń nr 18), Wielki Bóg (pieśń nr 16).  
Powiedz: Gdzie możemy wielbić Boga? Wymienię kilka miejsc, a wy pokażecie mi kciukiem, czy w tym miejscu możecie okazać 
miłość do Boga. Wykorzystaj poniższą listę. 
 
szkoła                                          dom 
kościół                                         plac zabaw 
dom przyjaciela                           basen 
park                                              sklep spożywczy 
gabinet dentystyczny 
 
Podsumowanie 
Powiedz: Jest wiele miejsc, w których można wielbić Boga. Kościół to specjalne miejsce, bo możemy się tam spotykać w szabat 
i wspólnie wielbić Pana Boga. Możemy także okazać Mu, że Go kochamy, okazując uprzejmość w każdym miejscu, w którym 
się znajdziemy. 
Prześledźcie powyższą listę miejsc. Poproś, aby dzieci powiedziały, jak można wielbić Boga w każdym z nich. 



 
4. DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Płatki manny 
 
Potrzebujesz: 

● biały papier (opcjonalnie)  
● kredki albo długopisy  
● kreda i tablica 

 
Napisz werset pamięciowy na tablicy tak, aby każdy mógł go zobaczyć. Rozdaj dzieciom kawałeczki wyciętego papieru. Powiedz: Te 
kawałki będą symbolizować płatki manny. Zapiszcie na nich werset pamięciowy i pomyślcie o osobie, z którą chcielibyście się 
nim podzielić.  
 
Podsumowanie 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Wiecie już, z kim podzielicie się wersetem? Opowiedzcie 
tej osobie o tym, jak Bóg zaopatrywał Izraelitów w pożywienie. 
Nie zapomnijcie opowiedzieć także o tym, jak Bóg zsyłał więcej manny w piątek, aby wystarczyło jej na szabat. Powtórzmy 
jeszcze raz nasze przesłanie: 
 
Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
W krótkiej modlitwie poproście Pana Boga o to, aby pomógł dzieciom pamiętać, że zachowując szabat, okazują Mu szacunek i 
uwielbienie. 
 
 
 
  



CZĘŚĆ DLA UCZNIÓW 
 
Tekst źródłowy: 2 Księga Mojżeszowa, rozdział 16; Patriarchowie i prorocy, rozdział 26: Od morza Czerwonego do Synaju. 
 
Tekst pamięciowy: „Jeśli nazwiesz sabat rozkoszą (...) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu” (Księga Izajasza 58,13-14). 
 
Główne przesłanie: Wysławiamy Boga, kiedy radujemy się z zachowywania szabatu. 
 

Co to jest? 
 

Czy wiecie, jak wygląda pustynia? W ciągu dnia jest tam gorąco, a nocą zimno,. Poza tym wszędzie jest pełno piasku i nic tam 
nie rośnie. Gdzie można znaleźć jedzenie? Izraelici podróżowali po pustyni i w końcu prawie zabrakło im pożywienia. Jak myślicie, co 
zrobili? 
 

Bóg troszczył się o Izraelitów. Zesłał obłok, który dawał im cień w ciągu dnia i słup ognia oświetlający ich obozowisko. Uwolnił 
ich z niewoli egipskiej i zniszczył ich wrogów w Morzu Czerwonym. Pomimo tego Izraelici zaczęli się martwić. Minęło sześć tygodni, od 
kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, a jedzenie, które ze sobą zabrali, zaczynało się kończyć.  
- Wracajmy do Egiptu, bo tam mieliśmy co jeść - narzekali do Mojżesza. - Umrzemy tutaj z głodu. 

Ale Bóg nie chciał, żeby tak się stało.  
- Spuszczę z nieba chleb - powiedział do Mojżesza. - Będzie pojawiał się każdego ranka. Niech każdy zbierze dwa kilogramy i nie 
przechowuje go do następnego dnia. Przekonam się, czy wszyscy zastosowali się do moich wskazówek. 

Następnego dnia ziemię pokrywały białe płatki. Ludzie byli zaskoczeni.  
- Co to jest? - pytali siebie nawzajem.  

Wyglądało to jak zamarznięta rosa. Mojżesz powiedział:  
- To obiecany przez Pana Boga chleb. Zbierzcie go i jedzcie. Nie odkładajcie go jednak na jutro, bo sie zepsuje. 

Ludzie nazwali to manną. Zebrali się i zaczęli próbować. Była słodka jak miód. Wystarczyło jej dla każdego. Ale gdy tylko słońce 
trochę przygrzało, manna zaczynała się roztapiać i znikać.  

Niektórzy zebrali dużo, inni mniej. Wszyscy mieli dokładnie tyle, ile było im trzeba! 
Bóg powiedział:  

- Nie przechowujecie manny do jutra.  
Niektórzy jednak Go nie posłuchali. Następnego dnia rano pozostawiona manna pełna była robaków i śmierdziała. 
Szóstego dnia instrukcje były trochę inne.  

- Dziś nazbierajcie dwa razy więcej niż zwykle - powiedział Mojżesz. - Jutro jest dzień Pana Boga, szabat, dzień odpoczynku. Rano nie 
będzie manny. Nazbierajcie dziś więcej, ugotujcie ją lub upieczcie, ale zachowajcie trochę na jutro. 

Podwójna porcja manny zebrana w piątek miała pozostać świeża również w sobotę. Ale, skąd Izraelici mieli wziąć pewność, że 
tak się stanie? Niektórzy nie zebrali w piątek podwójnej ilości. Wielu wstając w sobotę rano, miało nadzieję, że znajdą mannę. Przekonali 
się jednak na własnej skórze, że nie zbierając zapasu manny w piątek, w szabat byli głodni. Manna nie pojawiła się bowiem na ziemi w 
żaden sobotni poranek.  
- Jak długo ci ludzie będą ignorować moje instrukcje? - zapytał Bóg Mojżesza. 

Historia o mannie uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, kiedy słuchamy Boga, oddajemy Mu chwałę. Wykonywanie Jego 
zaleceń stanowi akt uwielbienia. 

Uczy nas to, że Bóg wszystko wie najlepiej. Jego plany zawsze służą naszemu dobru. Postępowanie według Jego instrukcji 
stanowi jedyny sposób na prawdziwe szczęście. 

Nauczenie się postępowania według Bożych wskazówek w kwestii manny zabrało Izraelitom trochę czasu. W końcu przyznali 
Mu rację. Bóg karmił ich przez czterdzieści lat, które spędzili na pustkowiu! 

Przekonali się, jak bardzo ważny dla Boga jest szabat. On chciałby, abyśmy wszyscy uznawali ten dzień za wyjątkowy, inny niż 
pozostałe. Kiedy Izraelici nie pracowali w ten dzień i nie zbierali manny, okazywali Bogu miłość i posłuszeństwo. W ten sposób naprawdę 
Go uwielbiali. 
 
  



Zadanie na każdy dzień 
  
Sobota 

● Poproś członków rodziny, aby pomogli ci przeczytać fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 16,1-12. O czym mówią te wersety? Skąd 
pochodziło jedzenie? Podziękuj tym, którzy przygotowali ci dziś posiłek.  

● Powtórz werset pamięciowy i naucz go swoich bliskich. Powiedzcie go razem. 
● Podziel się z kimś płatkami manny, które wykonałeś podczas szkoły sobotniej. Opowiedz o tym, jak Pan Bóg zesłał Izraelitom 

mannę (możesz wykonać taki płatek samodzielnie; napisz na nim werset pamięciowy i podaruj go komuś). Pomódl się dziś za 
tę osobę.  

 
Niedziela 

● Razem z bliskimi wspólnie przeczytajcie fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 16,13-36. Ile manny ludzie mieli zbierać każdego 
dnia? Jak długo Bóg ją zsyłał? Gdzie kazał Mojżeszowi i Aaronowi ją umieścić? Dlaczego? 

● Połóż na talerzu plaster dowolnego owocu. Zostaw go na noc. Czy chciałbyś go zjeść? Dlaczego? Podziękuj Bogu za świeże 
warzywa.   

 
Poniedziałek 

● Przeczytaj wspólnie z bliskimi 2 Księgę Mojżeszową 16,16-20. Robaki, które pojawiły się po nocy, to prawdopodobnie czerwie. 
Dowiedz się o nich czegoś więcej (wskazówka: zacznij od słownika). Myślisz, że ktoś zjadł taką mannę? Dlaczego? 

● Poproś bliskich, aby opowiedzieli o tym, kiedy czuli się naprawdę głodni. Co zrobili? Co robisz, kiedy jesteś głodny?  
● Podziękuj Bogu za dobre jedzenie. 

 
Wtorek 

● Przeczytaj wspólnie z bliskimi fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 16,31. Zastanówcie się nad tym, jak mogła smakować manna. 
● Jeśli to możliwe, na śniadanie w tym tygodniu przygotuj sobie płatki. Jeśli nie są słodkie, dodaj trochę miodu. Możesz też zjeść 

kanapkę z miodem. Jak smakowała? Podziękuj Panu Bogu za jedzenie, którym może cieszyć się twoja rodzina.   
 
Środa 

● Przeczytajcie wspólnie fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 16,1-4. Porozmawiajcie o pustyniach. W jaki sposób można znaleźć 
tam jedzenie? Jak znalazłbyś tam wodę? Jak żyjące tam zwierzęta zdobywają pożywienie i wodę (wskazówka: zajrzyj do 
encyklopedii)? 

● Przeczytajcie wspólnie fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 16,31. Poproś kogoś dorosłego, aby pokazał ci nasiono kolendry 
siewnej albo przypatrz się mu, kiedy będziesz w sklepie ogrodniczym (podejdź do półki z przyprawami i roślinami sezonowymi). 
Podziękuj Panu Bogu za różnorodność roślin sezonowych.  

 
Czwartek 

● Porozmawiajcie o tym, co robicie każdego dnia. Zapytaj każdego członka rodziny o jego ulubioną czynność. Opowiedz o 
rzeczach, które robisz tylko przy pewnych okazjach. Który dzień tygodnia w twojej rodzinie jest wyjątkowy? Dlaczego? 

● Zrób listę rzeczy, które mogą uczcić Boga. Pamiętaj: uwielbiać Boga można nie tylko w szabat w kościele. W jaki sposób wielbisz 
Boga w pozostałe dni? Podziękuj Mu za różnorodność i wolność w uwielbianiu Go. 

 
Piątek 

● Przeczytajcie i przedyskutujcie 1 List Jana 2,3-6. Co ten werset mówi o tym, jak powinniśmy żyć? 
● Uczcijcie szabat dobrym jedzeniem i muzyką. Przygotuj stół pełen świeżych owoców, warzyw i innych wyjątkowych rzeczy do 

jedzenia. Przygotuj smaczne napoje. Postaw na stole świeczki i zapal je. 
● Przed modlitwą zaśpiewajcie kilka pieśni.  

 
 


