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DZIEŃ ŚWIĘTOWANIA 
 

ŹRÓDŁA: Rdz 2,1-3, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 9: Rzeczywisty tydzień.  

WIERSZ PAMIĘCIOWY „I pobłogosławił dzień siódmy, i poświęcił go” (Rdz  2,3). 
 

]GŁÓWNA PRAWDA Wielbimy Boga, kiedy cieszymy się Jego sobotą.  
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg stworzył sobotę dla społeczności z Nim.  
Czują się szczęśliwe, że w sobotę mogą spędzać czas z Bogiem.  
Reagują, chwaląc Boga w Jego szczególny dzień. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Przez sześć dni Bóg stworzył wspaniałe rzeczy, uczynił piękny świat i istoty, które go zamieszkują. 
Siódmy dzień jest przeznaczony na odpoczynek, świętowanie i cieszenie się z tego, co zostało 
stworzone. Bóg pobłogosławił sobotę i uczynił ją dniem świętym. Jest to Jego dar dla tych, których 
stworzył, i przez cały czas ma być pamiątką Jego twórczej mocy. 
 

TO JEST LEKCJA O: uwielbieniu. 
Bóg nie musiał odpoczywać. Ustanowił sobotę jako pamiątkę tego, co uczynił - sprawił, że świat jest 
pięknym miejscem dla wszystkich ludzi. Ten, który widzi koniec od samego początku, wie, że ludzie 
potrzebują czasu, aby się wyciszyć, odpocząć i oddać Mu pokłon. W ten sposób sobota stała się 
pierwszym i trwałym pomnikiem wspaniałych dzieł Bożych. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Po odpoczynku w siódmym dniu, Bóg uświęcił go i oddzielił jako dzień odpoczynku dla człowieka. 
Podążając za przykładem Stwórcy, człowiek miał odpocząć w tym świętym dniu, aby patrząc na niebo 
i ziemię, mógł zastanowić się nad wielkim dziełem Bożym stworzenia; i aby mógł ujrzeć dowody Bożej 
mądrości i dobroci, a jego serce mogło być wypełnione miłością i szacunkiem dla swego Stwórcy. (...) 
Bóg widział, że sobota jest istotna dla człowieka, nawet w raju. Musiał odłożyć na bok swoje własne 
zainteresowania i dążenia przez jeden z siedmiu dni, aby pełniej kontemplować dzieła Boże 
i rozważać Jego moc i dobroć. Potrzebował soboty, aby przypomnieć mu żywiej o Bogu i obudzić 
wdzięczność, ponieważ wszystko, co miał i posiadał, pochodziło z dobroczynnej ręki Stwórcy" 
(Patriarchowie i Prorocy, rozdział 9: Rzeczywisty tydzień). (sprawdzić cytat) 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 5. 
 

 
  



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. 
 

Ø ŚPIĄCE LWY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- nagrana muzyka 
instrumentalna 

Powiedz: Będziemy udawać, że wszyscy jesteście lwami. 
Kiedy będzie grać muzyka, możecie krążyć, szukając 
zdobyczy. Gdy muzyka ucichnie, musicie położyć się jak 
śpiący lew. Musicie „spać” z zamkniętymi oczami, dopóki 
muzyka nie zacznie grać na nowo. Bez względu na to, co 
się stanie, nie wolno wam się ruszać. Kiedy dzieci „śpią”, 
staraj się je obudzić, wydając różne odgłosy, zbliżając się do 
nich itp. Jeśli się poruszą, następnym razem to one będą 
próbować „obudzić” lwy. 

Zapytaj i zostaw czas na odpowiedź: Czy 
trudno było spać w tym hałasie? 
Dlaczego sen i odpoczynek są ważne? 
Bóg dał nam szczególny dzień 
odpoczynku. W naszej dzisiejszej lekcji 
odkryjemy, na czym polegała idea Boga, 
kiedy dał nam swój dzień odpoczynku. 
Nasze przesłanie na dziś mówi: 

 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. Powtórzmy to razem. 
 
 

Ø BOŻY PREZENT 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- mały prezent dla 
każdego dziecka 
(ołówek, gumka, 
naklejka itp.) 

Daj każdemu 
dziecku mały 
prezent. Powiedz: 
Przyniosłam coś 
drobnego dla 
każdego z was. 

Zapytaj i zostaw czas na odpowiedź: Kto lubi dostawać prezenty? Kiedy zazwyczaj 
dostajemy prezenty? Czy wiesz, że Bóg co tydzień daje nam specjalny prezent? 
Nazywa się SOBOTA. Czym różni się ona od każdego innego dnia? Dlaczego 
Bóg uczynił sobotę szczególnym dniem? Co najbardziej ci się w nim podoba? 
Dzisiaj dowiemy się więcej o tym szczególnym dniu i o tym, jak się nim cieszyć. 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. Powtórzmy to razem. 
 
 

Ø PRZYGOTOWANIA DO SABATU 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Nie umieszczaj krzeseł 
ani śpiewników na 
miejscach, zanim dzieci 
wejdą do pokoju. 
Poproś je o pomoc 
w przygotowaniu sali. 

Zapytaj i zostaw czas na odpowiedź: Co pomyśleliście, gdy weszliście do pokoju i nic nie było 
gotowe? Co się stało? Dlaczego tak ważne jest bycie gotowym? W sobotę mamy okazję spędzić 
cały dzień z Bogiem. Ważne jest, aby być gotowym na spotkanie z Nim. Co musimy zrobić, aby 
przygotować się na Jego wyjątkowy dzień? Co robisz w swoim domu, aby przygotować się do 
soboty? (Przygotowujemy się, abyśmy mogli cieszyć się bardziej sobotą.) Dzisiejsze przesłanie 
brzmi: 

 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. Powtórzmy to razem. 
 
 
 
MODLITWA 
 

Ø WSPÓLNOTA 
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. 
 

Ø PIEŚNI 
Wróbelki małe kocha Bóg (pieśń nr 627) 
Sobotni dzień (pieśń nr 93) 
Daj chwałę Panu (pieśń nr 31) 

 



Ø DARY  
Powiedz: Ofiarowanie naszych darów stanowi jeden ze sposobów oddawania czci Bogu. Możemy również oddawać Mu 
cześć, spędzając codziennie czas z naszą Biblią. 
 

Ø MODLITWA  
Daj każdemu dziecku okrąg z papieru i poproś dzieci, aby narysowały uśmiechniętą buzię po jednej stronie, a po drugiej coś, co lubią 
w dniu sobotnim. Niech każde dziecko trzyma swoje kółko po stronie uśmiechniętej buzi i opowie, dlaczego lubi sobotę. Zbierzcie się 
w kręgu i podziękujcie Jezusowi za błogosławieństwa soboty. Zachowaj kółka z buziami na dalszą część lekcji. 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- papierowe kółka z buziami Podczas czytania lub opowiadania historii dzieci powinny wykonywać następujące gesty: 
- kiedy mówisz „Bóg” - machają kółkami z uśmiechniętymi buziami; 
- kiedy mówisz „Adam” - chłopcy wstają; 
- kiedy mówisz „Ewa” - dziewczynki wstają.  
Przećwicz te ruchy przed podzieleniem się historią. 

 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  

 
Przez sześć dni Bóg [Pomachaj uśmiechniętymi 

buziami.] był zajęty tworzeniem świata i wszystkiego, co miało 
się na nim znaleźć. Wszystko - począwszy od słońca i 
księżyca aż po malutkie mrówki i najmniejsze stworzenia w 
morzu - było takie, jakie sobie zaplanował. Bóg [Pomachaj 
uśmiechniętymi buziami.] spojrzał na to wszystko i zobaczył, 
że to jest dobre.  

Bóg [Pomachaj uśmiechniętymi buziami.] zachował 
to, co najlepsze, aż do ostatniego dnia! Szóstego dnia 
stworzył Adama [Chłopcy wstają.] i Ewę [Dziewczyny 
wstają.]. Teraz pozostała tylko jedna rzecz do ustanowienia - 
specjalne wydarzenie, które pomoże nowemu światu 
zapamiętać Go jako Stwórcę. Wydarzenie, które da Adamowi 
[Chłopcy wstają.] i Ewie [Dziewczyny wstają.] czas na 
poznanie Go. Bóg [Pomachaj uśmiechniętymi buziami.] 
uśmiechnął się z przyjemnością.  

Siódmego dnia Bóg [Pomachaj uśmiechniętymi 
buziami.] odpoczął, przebywając z Adamem [Chłopcy 
wstają.] i Ewą [Dziewczyny wstają.]. Nazwał siódmy dzień 
sobotą i pobłogosławił go.  

Pierwszy sabat Adam [Chłopcy wstają.] i Ewa 
[Dziewczyny wstają.] spędzili z Bogiem [Pomachajcie 
uśmiechniętymi buziami.] i to był radosny czas. Rozmawiali o 
cudownych rzeczach, które Bóg [Pomachaj uśmiechniętymi 
buziami.] stworzył. Razem chodzili po ogrodzie, podziwiając 
piękno roślin i zwierząt. Nie chcieli, żeby ten dzień się 
skończył. Wspaniale było spędzać czas z Bogiem [Pomachaj 
uśmiechniętymi buziami.]. 

Bóg [Pomachaj uśmiechniętymi buziami.] wyjaśnił, 
że co tydzień mogą cieszyć się tym szczególnym czasem z 
Nim. Oczywiście, każdego dnia mogli spędzać czas z Bogiem 
[Pomachaj uśmiechniętymi buziami.]. Jednak w ciągu 
tygodnia zajmowałoby ich przede wszystkim dbanie o ten 
nowy świat. W sobotę Adam [Chłopcy wstają.] i Ewa 

[Dziewczyny wstają.] mogli odpocząć od tej pracy i cieszyć się 
szczególnym czasem z Bogiem [Pomachajcie 
uśmiechniętymi buziami.].  

Adam [Chłopcy wstają.] i Ewa [Dziewczyny wstają.] 
byli podekscytowani myślą o dniu, w którym mogli badać 
wspaniałe rzeczy wspólnie ze swoim Stwórcą. Mieli tak wiele 
pytań, które chcieli zadać.  

Później, gdy Adam [Chłopcy wstają.] i Ewa 
[Dziewczyny wstają.] nie posłuchali Boga [Pomachajcie 
uśmiechniętymi buziami.], zostali odcięci od domu, który 
znajdował się w ogrodzie. Zaczęli rozumieć, jak strasznie 
postąpili. Adam [Chłopcy wstają.] musiał ciężej pracować, 
aby dbać o rośliny i zwierzęta. Po raz pierwszy spotkali się ze 
śmiercią.  

Bóg [Pomachajcie uśmiechniętymi buziami.] 
potrzebował czasu, aby wyjaśnić to Adamowi [Chłopcy 
wstają.] i Ewie [Dziewczyny wstają.]. Kiedy zgrzeszyli, 
pomiędzy nimi a Bogiem pojawiła się ogromna przepaść. 
Sobota daje człowiekowi i Bogu możliwość spędzenia 
szczególnego czasu razem.  

Bóg [Pomachajcie uśmiechniętymi buziami.] 
wiedział, że szatan będzie próbował sprawić, by ludzie 
uwierzyli, że to on jest odpowiedzialny za świat. Próbował 
przekonać ich, by w sobotę nie spotykali się z Bogiem 
[Pomachajcie uśmiechniętymi buziami.].  

Adam [Chłopcy wstają.] i Ewa [Dziewczyny wstają.] 
nie mogli zrozumieć, dlaczego ktoś nie chciałby spędzać 
czasu z Bogiem. Podobało im się przebywanie z Nim, 
ponieważ kochali Go i wiedzieli, że On także ich kocha.  

Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że kiedy nastanie nowa 
ziemia, wszyscy jej mieszkańcy będą wspólnie czcić dzień 
sobotni. A my będziemy chodzić i rozmawiać z Bogiem 
[Pomachajcie uśmiechniętymi buziami.] twarzą w twarz. 

  
 

Ø ROZWINIĘCIE  
 
Zapytaj: Co zrobił Bóg w siódmym dniu tygodnia stworzenia? Co było tak szczególnego w tym dniu? (Bóg odpoczął, 
pobłogosławił go i obiecał, że będzie to specjalny czas na spotkanie z Jego ludem.)  Jak myślisz, czy Adam i Ewa bardzo cieszyli 
się sobotą?  Co najbardziej lubisz w sobocie? Co robi twoja rodzina, aby uczynić ten dzień wyjątkowym? Pamiętaj: 
 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 



 
Ø WERSET PAMIĘCIOWY 

 
Materiały Przebieg 

- osiem obrazków 
przedstawiających 
to, co stworzył 
Bóg, lub rzeczy, 
które można robić 
w szabat  

Napisz jedno słowo z wiersza pamięciowego na odwrocie każdego obrazka. Na jednym z nich umieść cały 
werset: „I pobłogosławił dzień siódmy, i poświęcił go” (Rdz 2,3). Przed rozpoczęciem szkoły sobotniej ukryj 
obrazki w różnych miejscach sali. Powiedz:  W sali ukryłam osiem obrazków. Wszystkie one pokazują 
coś, co Bóg uczynił dla nas, abyśmy mogli cieszyć się sobotą.  
Kiedy dzieci znajdą obrazki, niech je odwrócą i powtórzą słowa wersetu w odpowiedniej kolejności (z 
pamięci). Powiedzcie razem wiersz pamięciowy. Spójrz na każdy z obrazków po kolei. Po obejrzeniu 
każdego z nich i omówieniu czynności, usuń obrazek i powtórzcie werset z pamięci. Zanim obejrzycie 
wszystkie obrazki, dzieci powinny znać werset. 

 
 
 

Ø STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
 

Powiedz: Sobota stanowi szczególny dar Boga dla nas. 
Odkryjmy, co mówi o nim Biblia. Niech dzieci odnajdą 
i przeczytają następujące teksty. Przedyskutujcie razem 
każdy tekst. Dorośli pomagają w miarę potrzeb. 
  

● Wj 20,8-11, 
● Iz 58,13,  
● Mk 2,27, 
● Mk 3,1-5, 
● Mt13,54. 

 

Zapytaj: Co odróżnia sobotę od innych dni?  
Czego nauczyliśmy się o tym, jak powinniśmy 
przygotować się do soboty, a także o tym, co 
powinniśmy robić w tym dniu? Czy zgadza się to z 
tym, co Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że sobota 
będzie dniem odpoczynku?  
Co powinniśmy robić w sobotę? (Pomagać innym.) 
Co Jezus robił w sobotę? Dziś podążamy za Jego 
przykładem. Zapamiętajmy nasze przesłanie: 

 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

Ø PAMIĄTKOWE KAMIENIE  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- duże, płaskie 
kamienie - po jednym 
dla każdego dziecka  
- jaskrawe markery 
 

Powiedzmy: Po wojnach lub ważnych wydarzeniach 
historycznych ludzie często stawiają pomniki. Czego 
pomnikiem jest sobota? (Stworzenia.) Kiedy Izraelici 
chcieli postawić pomnik z okazji specjalnego wydarzenia, 
często wykorzystywali kamienie. Napiszmy na naszych 
kamieniach: „Szabat jest pomnikiem Bożego stworzenia”.  
W sobotę mamy okazję spędzić cały dzień z Bogiem. 
Ważne jest, aby być gotowym na spotkanie z Nim. Co 
musimy zrobić, aby przygotować się na ten wyjątkowy 
dzień?  
Co robisz w swoim domu, aby przygotować się do soboty?  
Zachęcaj dzieci do dzielenia się tym, co robią, aby 
przygotować się do soboty. 

Zapytaj: Dlaczego ważne jest, aby 
pamiętać o szczególnym Bożym 
dniu?  
Co możemy zrobić w sobotę, aby 
lepiej poznać Boga?  
Umieść kamień w swoim pokoju 
i spoglądaj na niego w ciągu 
tygodnia, aby przypominał ci o 
przygotowaniu się do spędzenia 
czasu z Bogiem i cieszenia się 
następnym szabatem. Powiedzmy, 
razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZIELENIE SIĘ 
 

Ø ŚWIĘTOWANIE SOBOTY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
-  karton 
- flamastry/kredki 
- duży arkusz 
papieru 
 

Powiedz: Bóg chce, abyśmy cieszyli się sobotą. Powinien 
to być najlepszy dzień tygodnia. Wymień kilka rzeczy, 
które lubisz robić w sobotę? Przedyskutujcie to z dziećmi.  
Zaplanujmy specjalne świętowanie soboty, aby wychwalać 
Boga za szabat i cieszyć się przebywaniem razem. Wybierz 
odpowiednie zajęcie, takie jak piknik w szkole sobotniej lub 
spacer z naturą/a-b-c (szukajcie czegoś, czego nazwa zaczyna 
się od każdej litery alfabetu). Użyj dużej kartki papieru, aby 
zaplanować zajęcia w klasie. Pomóż dzieciom przygotować 
zaproszenia. 

Zapytaj: Kogo zaprosisz na nasze 
sobotnie specjalne nabożeństwo?  
Jak myślisz, jak to będzie, gdy 
dotrzemy do nieba i będziemy spędzać 
sobotę z Jezusem i wszystkimi 
aniołami? Co spodoba ci się 
najbardziej? Powiedzmy razem nasze 
przesłanie: 

 
WIELBIMY BOGA, KIEDY CIESZYMY SIĘ JEGO SOBOTĄ. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 

 
Zaśpiewajcie pieśń, np. O Boże, Tyś chwałą mą (pieśń nr 127), a następnie dziękujcie Bogu za stworzenie specjalnego dnia, w 
którym możemy przebywać z Nim i oddawać Mu pokłon.  

Przypomnij dzieciom, aby codziennie korzystały z przewodnika do studiowania Biblii i wykonywały codzienne czynności. 

  



 
(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 

 
MATERIAL DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy: Rdz 2,,1-3, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 9: Rzeczywisty tydzień.  
Tekst pamięciowy: „I pobłogosławił dzień siódmy, i poświęcił go” (Rdz  2,3). 
Główne przesłanie:  Wielbimy Boga, kiedy cieszymy się Jego sobotą.  

 
 
 

DZIEŃ ŚWIĘTOWANIA 
 

Świętowanie urodzin jest fajne. Czy kiedykolwiek chciałeś mieć więcej niż jedne urodziny w roku? 
Kiedy Bóg stworzył świat, ustanowił specjalny dzień, który należy obchodzić raz w tygodniu. Nazwał go „szabatem” i pragnie, 

abyśmy co tydzień uczestniczyli w świętowaniu tego szczególnego Bożego dnia. 
 
 
Przez sześć dni Bóg był zajęty tworzeniem świata i wszystkiego, co miało się na nim znaleźć. Wszystko - począwszy od 

słońca i księżyca aż po malutkie mrówki i najmniejsze stworzenia w morzu - było takie, jakie sobie zaplanował. Bóg spojrzał na to 
wszystko i zobaczył, że to jest dobre.  

Bóg zachował to, co najlepsze, aż do ostatniego dnia! Szóstego dnia stworzył Adama i Ewę. Teraz pozostała tylko jedna 
rzecz do ustanowienia - specjalne wydarzenie, które pomoże nowemu światu zapamiętać Go jako Stwórcę. Wydarzenie, które da 
Adamowi i Ewie czas na poznanie Go. Bóg uśmiechnął się z przyjemnością.  

Siódmego dnia Bóg odpoczął, przebywając z Adamem i Ewą. Nazwał siódmy dzień sobotą i pobłogosławił go.  
Pierwszy sabat Adam i Ewa spędzili z Bogiem i to był radosny czas. Rozmawiali o cudownych rzeczach, które Bóg stworzył. 

Razem chodzili po ogrodzie, podziwiając piękno roślin i zwierząt. Nie chcieli, żeby ten dzień się skończył. Wspaniale było spędzać 
czas z Bogiem. 

Bóg wyjaśnił, że co tydzień mogą cieszyć się tym szczególnym czasem z Nim. Oczywiście, każdego dnia mogli spędzać 
czas z Bogiem. Jednak w ciągu tygodnia zajmowałoby ich przede wszystkim dbanie o ten nowy świat. W sobotę Adam  i Ewa mogli 
odpocząć od tej pracy i cieszyć się szczególnym czasem z Bogiem.  

Adam i Ewa byli podekscytowani myślą o dniu, w którym mogli badać wspaniałe rzeczy wspólnie ze swoim Stwórcą. Mieli 
tak wiele pytań, które chcieli zadać.  

Później, gdy Adam i Ewa nie posłuchali Boga, zostali odcięci od domu, który znajdował się w ogrodzie. Zaczęli rozumieć, 
jak strasznie postąpili. Adam musiał ciężej pracować, aby dbać o rośliny i zwierzęta. Po raz pierwszy spotkali się ze śmiercią.  

Bóg potrzebował czasu, aby wyjaśnić to Adamowi i Ewie. Kiedy zgrzeszyli, pomiędzy nimi a Bogiem pojawiła się ogromna 
przepaść. Sobota daje człowiekowi i Bogu możliwość spędzenia szczególnego czasu razem.  

Bóg wiedział, że szatan będzie próbował sprawić, by ludzie uwierzyli, że to on jest odpowiedzialny za świat. Próbował 
przekonać ich, by w sobotę nie spotykali się z Bogiem.  

Adam i Ewa nie mogli zrozumieć, dlaczego ktoś nie chciałby spędzać czasu z Bogiem. Podobało im się przebywanie z Nim, 
ponieważ kochali Go i wiedzieli, że On także ich kocha.  

Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że kiedy nastanie nowa ziemia, wszyscy jej mieszkańcy będą wspólnie czcić dzień sobotni. 
A my będziemy chodzić i rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. 
 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, wybierz się na spacer razem z rodziną.  
● Znajdźcie spokojne miejsce i przeczytajcie lekcję. Porozmawiajcie o spacerze Boga z Adamem i Ewą w pierwszą sobotę. 

Gdybyś mógł pójść na spacer z Bogiem, o co byś Go zapytał? Dziękujmy Bogu za to, że co tydzień daje nam specjalny 
czas z Nim.  

● Naucz swoją rodzinę wiersza pamięciowego. 
 

 Niedziela  
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Rodzaju 2,2-3. 
● Użyj liter słowa SOBOTA, aby zobaczyć, ile słów opisujących ten dzień potrafisz wymienić, np. S, czyli specjalny i święty, 

itp.  
● Zrób kalendarz odliczania, abyś mógł sprawdzić, ile dni zostało do soboty.  
● Módl się za tych, którzy nie mogą otwarcie świętować soboty.  

 
Poniedziałek 

● Razem z rodziną przeczytaj fragment z Księgi Wyjścia 20,8-11. Poproś rodziców, aby opowiedzieli ci o specjalnych 
błogosławieństwach, które wynikają z obchodzenia soboty jako dnia świętego.  

● Sobota jest pomnikiem stworzenia. Narysuj kwiatek i osiem płatków. Wytnij je. Napisz w środku kwiatka odniesienie do 
wersetu pamięciowego i jedno słowo na każdym płatku. Wymieszaj płatki i spróbuj ułożyć słowa w odpowiedniej kolejności.   

● Dziękuj Bogu za stworzenie pięknych kwiatów. 
 
 
 



 Wtorek  
● Podczas rodzinnego nabożeństwa pomyśl o przyjacielu, który nigdy nie święcił soboty. Zaproś go, abyś mógł podzielić się 

sobotą z jego rodziną. Módl się za nich.  
● Przeczytaj w Księdze Wyjścia 16,4-5.14-30 historię o tym, jak Bóg zesłał mannę dla dzieci Izraela. Co mówi ci to 

o przestrzeganiu soboty?  
● Zrób listę rzeczy, które możesz zrobić podczas pierwszych sześciu dni tygodnia, aby przygotować się na sobotę. 

 
Środa 

● Wraz z rodziną odkryj, kiedy zaczyna się sobota. Sprawdźcie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, jak Bóg mierzy czas. 
Poproś dorosłego, aby pokazał ci kalendarz zachodów słońca. 

● Czy w pobliżu twojego domu znajdują się jakieś pomniki? Dowiedz się, czy istnieją specjalne święta przypominające ludziom 
o ważnych wydarzeniach w twoim kraju. Jak można porównać je z Bożym pomnikiem stworzenia - sobotą?  

● Zaśpiewajcie O Boże, Tyś chwałą mą (pieśń nr 127) lub inną pieśń uwielbienia.  
● Dziękuj Bogu za sobotę, Jego pomnik stworzenia. 

 
Czwartek  

● Zrób kalendarz zachodów słońca i umieść go w swoim pokoju, aby przypominał ci, że musisz być gotowy na sobotę. 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa opowiedz o rzeczach, które lubisz robić w sobotę. Przeczytajcie razem fragment 

z Ewangelii Marka 2,27. Zaplanuj zrobienie czegoś specjalnego w tym tygodniu.  
● Napisz list do Boga (jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o pomoc mamę lub tatę). Powiedz mu, jak chciałbyś spędzić z Nim 

sobotę w niebie.  
● Módl się za wasze sobotnie plany.  

 
Piątek  

● Pomóż rodzinie przygotować się na sobotę. Sprzątnij swój pokój, nie czekając, aż rodzice cię o to poproszą.  
● Wraz z rodziną przeczytaj i przedyskutuj fragment z Księgi Rodzaju 1; 2,1-3. Zapytaj członków rodziny: Który dzień 

stworzenia jest twoim ulubionym? Dlaczego?  
● Powiedzcie razem werset pamięciowy, a potem podziękujcie Bogu za kolejny szabat. 

 
 
 


