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LUSTRZANE ODBICIE BOGA 
 

ŹRÓDŁA: Rdz 1,26-30; 2,4-23, Ps 139,1-18, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 2: Stworzenie. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz (...) stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Wychwalamy Boga za to, że nas stworzył. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. 
Czują, że są wyjątkowe w oczach Boga. 
Reagują, wychwalając Boga za stworzenie nas na swój obraz. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Bóg stworzył Adama z prochu ziemi i tchnął w niego dech życia (Rdz 2,7). Powierzył mu 
odpowiedzialność za całe stworzenie, również zwierzęta. Bóg zdecydował, że nie jest dobrze, aby 
Adam był sam. Stworzył więc Ewę, aby była jego towarzyszką. Ona również została stworzona na 
obraz i podobieństwo Boże. Gdy Bóg stwarzał Ewę, sprawił, że Adam zapadł w głęboki sen i wziął 
żebro z jednego z jego boków. Bóg dał ludziom wolną wolę, aby mogli zdecydować, czy chcą Go 
wielbić.  
 

TO JEST LEKCJA O: uwielbieniu. 
Wychwalanie Boga za stworzenie nas i obdarowanie nas tak wieloma rzeczami, którymi możemy się 
cieszyć, stanowi ważną część uwielbienia Pana. Doceniamy Jego miłość, gdy wielbimy Go 
indywidualnie każdego dnia oraz wspólnie w czasie szabatu. Jedno z takich wyrażeń chwały i czci 
wobec Pana znajdziemy w Psalmie 139 napisanym przez Króla Dawida.  
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„«On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem (...) istoty» (Hbr 1,3) Ojca, bo człowiek został stworzony 
na podobieństwo Boże. Jego natura miała być w harmonii z wolą Bożą. Jego umysł był zdolny 
pojmować boskie rzeczy. Jego uczucia były czyste, a apetyt i namiętności nie bez przyczyny zostały 
poddane pod kontrolę. Był święty i szczęśliwy, nosząc Boży obraz w doskonałym posłuszeństwie 
zgodnie z Bożą wolą. (...) 
Ewa została stworzona z żebra wyjętego z boku Adama, co miało oznaczać, że nie będzie nad nim 
panować jako głowa, ani nie znajdzie się pod jego stopą jako istota podrzędna, ale ma stać u jego 
boku jako równa mężowi, kochana i chroniona przez niego. Jako część mężczyzny, kość z jego kości, 
ciało z jego ciała, była jego drugim «ja», co wskazywało na bliską więź i uczuciowe przywiązanie 
mające istnieć w ich związku” (Patriarchowie i Prorocy, rozdział 2: Stworzenie).  
 

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. 
 
 

A. STWORZENIE CZŁOWIEKA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- glina 
 
Przepis na glinę 
do zabawy: 
-1 kubek mąki 
-½ kubka soli 
-½ kubka wody. 

Rozdaj każdemu z dzieci 
glinę i zachęć, aby stworzyły 
człowieka. Dopinguj dzieci, 
by postarały się stworzyć 
jak najbardziej realistyczne 
figurki.  

Daj dzieciom czas na zastanowienie po następujących pytaniach: 
Czy możecie sprawić, aby wasza figurka ożyła? Dlaczego nie? 
A co ze zwierzątkiem? Dlaczego nie? Kto jest tym Jedynym, 
który może dać życie? (Bóg) Gdy Bóg nas stworzył, zrobił to 
na swoje podobieństwo i tchnął w nas życie! To ekscytujące, 
gdy pomyślimy, że Bóg stworzył nas w taki sposób, abyśmy 
byli jak On. Gdy wychwalamy Go za stworzenie nas, oddajemy 
Mu cześć w szczególny sposób. I to prowadzi nas do naszej 
dzisiejszej głównej prawdy:  

 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. Powtórzmy to razem. 
 
 

B. OGLĄDANIE NASIONEK 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

-różne owoce 
zawierające 
nasionka 
-różne 
nasionka 
-nóż 

Rozkrój owoce, aby 
odkryć nasionka. 
Porównajcie rozmiar, 
kształt, kolor 
poszczególnych nasion. 
Jeśli masz tylko 
nasionka w woreczkach, 
obejrzyjcie je 
i porównajcie ze 
zdjęciami roślinek.  

Daj dzieciom czas na zastanowienie po następujących pytaniach: Jeśli 
zasadzimy te nasionka, co z nich wyrośnie? (Jeśli to nasiono jabłka,  
wyrośnie jabłoń itd.) Dlaczego nie możemy uzyskać bananów lub 
gruszek z nasionka jabłka? Gdy Bóg stworzył roślinność, 
zaplanował, aby nasiona wyrastały na ten sam rodzaj owoców, z 
którego pochodzą. Gdy stworzył ludzi, stworzył ich na swój obraz. 
Stworzył ich, aby byli jak On. To naprawdę niesamowite, że Bóg 
stworzył nas, abyśmy byli jak On! Wychwalanie Go za wszystko, co 
stworzył, to jeden ze sposobów oddawania Mu czci. To prowadzi 
nas do dzisiejszego przesłania: 

 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. Powtórzmy to razem. 
 
 

C. BÓG STWORZYŁ CIĘ WYJĄTKOWYM 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Utwórzcie krąg (jeśli masz pod opieką większą grupę dzieci - 
utwórzcie więcej kręgów). Wybierzcie osobę, która rozpocznie 
zadanie. Poproś dzieci, aby postawiły ją w kręgu i powiedziały: 
„Bóg stworzył cię wyjątkowym! On dał ci __________________” 
(wstaw tu coś pozytywnego na temat danego dziecka). Podaj 
dzieciom przykłady, aby nie skupiały się na wyglądzie 
zewnętrznym, np. „On dał ci serce, które jest miłe dla innych” lub 
„dał ci piękny głos do śpiewania” itd.  

Zapytaj: Jak się czujesz, gdy ktoś ci mówi, że 
jesteś wyjątkowy? Czy w to wierzysz? Każdy 
z nas tu obecnych jest na swój sposób 
wyjątkowy. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi 
w oczach Bożych. Wychwalamy naszego 
Boga, gdy dziękujemy Mu za stworzenie 
każdego z nas wyjątkowym. Powtórzmy razem 
dzisiejsze przesłanie:  

 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. 
 
 
 



MODLITWA 
 
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. 
 
PIEŚNI 
Moje serce dziś raduje się (pieśń 112) 
O jakże kocham Twój, najświętszy Boże, dom (pieśń 38) 
Chwała Tobie, drogi Zbawco (pieśń 577) 
Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu (pieśń 720) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie  

DARY – Powiedz: Część naszych darów w tym kwartale zostanie ofiarowana na (wskaż miejsce/cel na jaki pójdą dary), abyśmy 
nauczyli się więcej na temat miłości Bożej.  
 
MODLITWA – Zbierzcie się w kręgu. Zapytaj, czy dzieci mają jakieś szczególne intencje: W naszej modlitwie pragniemy 
wychwalać Boga za Jego stworzenie. Podczas modlitwy powiem „Dziękuję Ci za …….”, a potem rozpoczynając od [imię 
dziecka], każdy będzie mógł wymienić coś, co stworzył Bóg, a co sprawia że jesteście szczęśliwi. Gdy wszyscy przejdą 
swoją kolej, wtedy skończymy modlitwę.   

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- glina lub modelina 
 
Przepis na glinę do zabawy: 
-1 kubek mąki, 
-½ kubka soli, 
-½ kubka wody. 

Pozwól dzieciom na użycie glinianych figurek, które ulepiły wcześniej. Jeśli nie 
robiliście tego ćwiczenia, teraz rozdaj dzieciom glinę lub modelinę. Zachęć ich do 
stworzenia figurek. Podczas historii zachęć ich do naśladowania twoich ruchów.  
 

 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Bóg był taki szczęśliwy! Cały tydzień był zajęty 
tworzeniem tego wspaniałego świata! Szóstego dnia 
stworzył zwierzęta. Potem z miłością uformował 
człowieka ze świeżej ziemi. Mogę sobie tylko 
wyobrazić, jak spojrzał na to, co stworzył, uśmiechnął 
się i pomyślał o wspaniałych chwilach, które będą mogli 
wspólnie dzielić. 
- O, mój kochany Adamie - być może pomyślał wtedy 
Bóg - jak bardzo cię kocham! [Popatrz na stworzone 
przez dzieci figurki.]  

Potem Bóg się schylił i tchnął w Adama dech 
życia. [Weź głęboki wdech i delikatnie tchnij na zrobione 
przez dzieci figurki.] Pierś Adama od razu zaczęła się 
ruszać w górę i w dół, podczas gdy jego płuca 
wypełniało czyste i świeże powietrze. [Weź kilka 
głębokich oddechów.] Uśmiechając się, Adam spojrzał 
w twarz swojego Stwórcy i usiadł!  
- Witaj, Panie - mógłby powiedzieć.  

Bóg oprowadzał Adama po jego nowym domu.  
- Adamie, możesz nadać nazwy wszystkim zwierzętom.  

Adam ucieszył się i rozejrzał. Jaka fajna praca! 
Od razu rozpoczął. 

Następnie Bóg sprawił, że Adam zapadł w 
głęboki sen i podczas snu wziął jedno z jego żeber. 
Stworzył z niego jeszcze jedną piękną osobę, używając 
miękkiej ziemi. [Uformuj/wskaż na postać z gliny.] Gdy 
Adam się obudził i zobaczył swoją towarzyszkę, 
natychmiast poczuł miłość!  

Bóg pobłogosławił pierwszą parę młodą. 
Mężczyzna kobieta spędzili swój pierwszy wspólny 
dzień, ciesząc się Bożą obecnością. Bóg ofiarował im 
szabat jako szczególny dar.  

Uwielbiali ogród, który był ich domem 
stworzonym przez Pana. Każdego wieczoru wspólnie 
spacerowali i rozmawiali. [Porusz figurką w górę i dół]. 
Nie mogli doczekać się chwil spędzonych z Bogiem!  

Trwało to przez jakiś czas, dopóki pewnego 
smutnego dnia Adam i Ewa nie posłuchali szatana. Bóg 
ostrzegł ich, że w całym ogrodzie jest tylko jedno 
drzewo, z którego nie mogą zrywać owoców. Wiedział, 
że szatan będzie próbował ich kusić w pobliżu drzewa 
poznania dobra i zła. Niestety Ewa zjadła owoc, który 
wąż - a tak naprawdę szatan - jej zaoferował, a potem 
podzieliła się nim z Adamem [Udaj że jesz i zaproponuj 
owoc drugiej osobie.] Teraz - zamiast z niecierpliwością 
oczekiwać, by spędzić z Bogiem cały wieczór - bali się 
i chowali przed Nim! [Schowaj twarz w dłoniach.] Ale 
Bóg nadal ich kochał! Nie przestał ich kochać tylko 
dlatego, że zrobili coś złego. Stworzył ich na swój obraz 
i zawsze będzie ich kochał.  

Ponieważ Adam i Ewa nie posłuchali Boga 
musieli opuścić ogród. Nie mogli już spotykać się z Nim 
twarzą w twarz i spacerować z Nim wieczorami. Ale Bóg 
tak bardzo ich kochał, że przygotował wyjątkowy plan. 
Pewnego dnia znowu będą mogli być razem. On kocha 
także nas i chce, abyśmy- gdy przyjdzie Jezus - 
dołączyli do nich w niebiańskim domu.



 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Daj dzieciom czas na zastanowienie po następujących pytaniach: Czy próbowaliście kiedyś narysować swój 
autoportret? Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, stworzył ich, aby byli takimi jak On.  
Jak według was poczuł się Bóg, gdy Adam i Ewa zrobili to, przed czym ich przestrzegał? Czy zmuszał ich, by 
postępowali słusznie? (Nie, pozwolił im decydować. To była ich decyzja.) Gdy Bóg ich stworzył, pozwolił im 
zdecydować, czy chcą być Mu posłuszni. My dzisiaj także mamy tę samą możliwość wyboru. Możemy wybrać, 
czy chcemy słuchać Boga i żyć z Nim, gdy przyjdzie Jezus. Pamiętajcie… 
 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. Powtórzmy to razem. 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY  

 

Przebieg Rozwinięcie 
Powtórz tekst pamięciowy 
kilka razy, aby dzieci go 
przyswoiły. Gdy powtarzasz 
poszczególne wersy, wykonuj 
następujące czynności:  

Bóg - prawa ręka podniesiona, dłoń zwrócona w lewo - przesuń rękę w dół.  
stworzył - złóż pięści razem, obróć nadgarstkami.  
człowieka - prawa ręka na czole, dłoń zwrócona w lewo, przesuń dłoń do przodu, 
zamykając ją. 
na swój obraz - w powietrzu narysuj palcami sylwetkę człowieka.  
mężczyznę - prawa ręka na czole, dłoń zwrócona w lewo, przesuń dłoń do przodu, 
zamykając ją. 
i kobietę - kciuk na brodzie, przesuń zamkniętą dłoń do klatki piersiowej, 
jednocześnie otwierając dłoń.  
On stworzył - złóż pięści razem, obróć nadgarstkami.  
ich - wskaż na osoby obok ciebie. 
Rdz 1,27 

 
 
 
 



 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
- 8 małych 
kwadratowyc
h kawałków 
papieru 

Przed lekcją napisz następujące wersy na kwadratowych kawałkach papieru 
i schowaj je w różnych miejscach sali.  
Rdz 2,7; Rdz 2,18; Rdz 2,7; Rdz 2,19; Rdz 2,8; Rdz 2,21; Rdz 2,17; Rdz 2,22. 
Powiedz: Teraz poszukamy skarbów. Gdy dzieci odnajdą wszystkie kawałki 
papieru schowane w sali, usiądźcie w parach i przeczytajcie teksty. Potem 
zadaj kilka pytań. Jeśli któreś z dzieci ma odpowiedź w tekście zapisanym na 
swojej kartce, niech wstanie i go przeczyta. Dzieci, które nie potrafią jeszcze 
czytać, powinny być w parach z dorosłymi. 
 
1. Który werset mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął 
w niego dech życia? Rdz 2,7  
2. Który werset mówi o tym, które drzewo było zakazane dla Adama i Ewy? 
Rdz 2,17  
3. Który werset mówi o tym, że Bóg umieścił człowieka w Edenie? Rdz 2,8 
4. Który werset mówi o tym, że Bóg stwierdził, iż mężczyzna nie powinien być 
sam? Rdz 2,18 
5. Który z tekstów mówi o tym, że Adam nadawał nazwy zwierzętom? Rdz 
2,19 
6. Który z wersetów mówi o tym, że Adam zasnął? Rdz 2,21 
7. Który z wersetów mówi o stworzeniu kobiety z żebra Adama? Rdz 2,22 
8. Który z wersetów mówi o stworzeniu człowieka na obraz Boga? Rdz 1,27  

Powiedz:  Co 
oznacza bycie 
stworzonym na 
obraz Boga? 
Wielbimy Boga, 
kiedy dziękujemy 
Mu za stworzenie 
każdego z nas na 
Jego obraz. 
Pamiętaj .... 

 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
NA OBRAZ BOGA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- lustro Podaj dzieciom 

lustro. Poproś je, aby 
patrząc w nie, 
powiedziały: „Mam na 
imię …………. i 
zostałam/em 
stworzony na obraz 
Boży”. Utwórzcie 
pary. Niech dzieci 
staną naprzeciw 
siebie i naśladują 
ruchy drugiej osoby.  

Zapytaj: Czy naśladowanie ruchów drugiej osoby jest łatwe? (To 
proste/trudne; zależy od tego co ta osoba robi etc.) Kogo powinniśmy 
naśladować? (Boga, Jezusa) Powiedz: Wszyscy zostaliśmy stworzeni na 
obraz Boga, ale różnimy się wyglądem. Jak to możliwe? Jak myślicie, co 
to znaczy zostać stworzonym na obraz Boga? Czy dotyczy to tylko 
naszego wyglądu zewnętrznego? W jaki inny sposób możemy być podobni 
do Boga? (Możemy wewnętrznie być jak Bóg. Możemy dokonywać dobrych 
wyborów. Możemy robić to, czego pragnie od nas Bóg.) Adam i Ewa dokonali 
złego wyboru, co sprawiło, że zostali odseparowani od Boga. Na szczęście 
my możemy się nauczyć dokonywać dobrych wyborów tak, abyśmy 
pewnego dnia poszli do nieba i żyli z Bogiem. Jedną z dobrych decyzji, 
jakie możemy podjąć, to zaakceptować Boga jako naszego Stwórcę 
i wielbić Go za to. Pamiętaj … 

 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DZIELENIE SIĘ 
 
PODZIEL SIĘ KARTKĄ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kartka 
- folia 
- kredki/flamastry 
- nożyczki 
- klej 

Daj dzieciom materiały i pomóż im zrobić 
kartkę. Z przodu przyklej kwadratowy 
kawałek folii tak, aby imitowała lusterko. 
Nad nim napisz: „Zostałeś stworzony na 
obraz Boga”. W środku kartki napisz: „Bóg 
Cię kocha.”  
Powiedz: Pomyśl o kimś, komu 
chciałabyś/chciałbyś podarować swoją 
kartkę. Zastanów się, co to znaczy być 
stworzonym na obraz Boży - podaj 
jeden przykład. Podzielcie się na pary 
i wytłumaczcie sobie nawzajem, jak to 
się stało, że zostaliśmy stworzeni na 
Boży obraz. Poćwicz z drugą osobą w 
parze rozmowę, aby łatwiej ci było się 
wypowiedzieć gdy będziesz wręczał 
swoją kartkę.  

Daj dzieciom czas na zastanowienie, gdy 
zapytasz: 
Kto z was jest gotowy, aby pokazać swoją 
kartkę i opowiedzieć o osobie, której chcecie ją 
wręczyć? Co powiecie tej osobie? Jak się 
czujesz na myśl o tym, że podzielisz się z tą 
osobą swoją kartką? Jak myślisz, co ta osoba 
odpowie? Jeśli któreś z dzieci nie zdecydowało, 
komu ofiarować swoją kartkę, pomóż mu podjąć 
decyzję, ale nie wymuszaj odpowiedzi, jeśli nie 
będzie chciało dalej współpracować. Upewnij się, 
że każdy dobrze czuje się z myślą o podzieleniu 
się z drugą osobą prawdą, że zostaliśmy stworzeni 
na obraz Boży i tym, dlaczego jest to tak wspaniała 
wiadomość. Powiedzmy wspólnie nasze 
przesłanie: 

 
WYCHWALAMY BOGA ZA TO, ŻE NAS STWORZYŁ. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 

 
Pomódlcie się w szczególnej intencji, aby w nadchodzącym tygodniu dzieci odzwierciedlały Boże odbicie poprzez 
podejmowanie właściwych decyzji. Wychwalajcie Boga za stworzenie wszystkich obecnych osób na swoje 
podobieństwo i obraz.  

  



 

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

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: Rdz 1,26-30; 2,4-23; Ps 139,1-18, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 2: Stworzenie. 
Tekst pamięciowy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz (...) stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). 
Główne przesłanie:  Wychwalamy Boga za to, że nas stworzył. 

 
LUSTRZANE ODBICIE BOGA 

 
Przez cały tydzień Bóg był zajęty tworzeniem tego wspaniałego świata! Szóstego dnia stworzył zwierzęta. 

Potem z miłością uformował człowieka ze świeżej ziemi. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak spojrzał na to, co stworzył, 
uśmiechnął się i pomyślał o wspaniałych chwilach, które będą mogli wspólnie dzielić. 
- O, mój kochany Adamie - być może pomyślał wtedy Bóg - jak bardzo cię kocham! 

Potem Bóg się schylił i tchnął w Adama dech życia. Pierś Adama od razu zaczęła się ruszać w górę i w dół, 
podczas gdy jego płuca wypełniało czyste i świeże powietrze. Uśmiechając się, Adam spojrzał w twarz swojego Stwórcy 
i usiadł!  
- Witaj, Panie - mógłby powiedzieć.  

Bóg oprowadzał Adama po jego nowym domu.  
- Adamie, możesz nadać nazwy wszystkim zwierzętom.  

Adam ucieszył się i rozejrzał. Jaka fajna praca! Od razu rozpoczął. 
Następnie Bóg sprawił, że Adam zapadł w głęboki sen i podczas snu wziął jedno z jego żeber. Stworzył z niego 

jeszcze jedną piękną osobę, używając miękkiej ziemi. Gdy Adam się obudził i zobaczył swoją towarzyszkę, natychmiast 
poczuł miłość!  

Bóg pobłogosławił pierwszą parę młodą. Mężczyzna  kobieta spędzili swój pierwszy wspólny dzień, ciesząc się 
Bożą obecnością. Bóg ofiarował im szabat jako szczególny dar.  

Uwielbiali ogród, który był ich domem stworzonym przez Pana. Każdego wieczoru wspólnie spacerowali i 
rozmawiali. Nie mogli doczekać się chwil spędzonych z Bogiem!  

Trwało to przez jakiś czas, dopóki pewnego smutnego dnia Adam i Ewa nie posłuchali szatana. Bóg ostrzegł 
ich, że w całym ogrodzie jest tylko jedno drzewo, z którego nie mogą zrywać owoców. Wiedział, że szatan będzie 
próbował ich kusić w pobliżu drzewa poznania dobra i zła. Niestety Ewa zjadła owoc, który wąż - a tak naprawdę szatan 
- jej zaoferował, a potem podzieliła się nim z Adamem. Teraz - zamiast z niecierpliwością oczekiwać, by spędzić z 
Bogiem cały wieczór - bali się i chowali przed Nim! Ale Bóg nadal ich kochał! Nie przestał ich kochać tylko dlatego, że 
zrobili coś złego. Stworzył ich na swój obraz i zawsze będzie ich kochał.  

Ponieważ Adam i Ewa nie posłuchali Boga musieli opuścić ogród. Nie mogli już spotykać się z Nim twarzą w 
twarz i spacerować z Nim wieczorami. Ale Bóg tak bardzo ich kochał, że przygotował wyjątkowy plan. Pewnego dnia 
znowu będą mogli być razem. On kocha także nas i chce, abyśmy - gdy przyjdzie Jezus - dołączyli do nich w niebiańskim 
domu.  
 
 
 
Sobota: 

● Jeśli to możliwe, razem z rodziną wybierz się na spacer. Cieszcie się tym, co stworzył Bóg. Przeczytajcie 
wspólnie lekcję. Powiedz wszystkim członkom rodziny, że zostali stworzeni na obraz Boga, a także opisz, w 
jaki sposób poszczególne osoby Go przypominają.  

● Znajdź kogoś, kto jest twojego wzrostu. Stańcie naprzeciwko siebie, zachowując ok. 45 cm odstępu. Naśladujcie 
ruchy drugiej osoby, np. gdy podniesie rękę, ty zrób to samo; gdy przesunie ją w lewo, przesuń rękę w tę samą 
stronę. 

● Śpiewajcie pieśni wychwalające Boga. Następnie podziękujcie Bogu za to, że stworzył was na swój obraz.   
 
Niedziela: 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Księgi Rodzaju 1,26-30. 
● Narysuj na kartce poziomą linię. Nad nią zapisz tekst pamięciowy. Następnie pod linią spróbuj napisać tekst w 

taki sposób jakby był lustrzanym odbiciem. Potem przyłóż do linii lusterko i sprawdź, czy dasz radę odczytać 
„odbicie”. 

● Zapytaj mamę lub tatę, czy macie stare zdjęcia rodzinne. Przejrzyjcie je wspólnie i sprawdźcie, czy znajdziecie 
osoby, które są do siebie podobne. Im więcej czasu spędzamy z Bogiem, tym bardziej podobni stajemy się do 
Niego.  

● Podziękuj Bogu za to, że jest z tobą każdego dnia.  



 
Poniedziałek: 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Rodzaju 2,4-23.  
● Sprawdź w encyklopedii, z czego zbudowane są nasze ciała. Podziel się z rodziną tym, co odkryłeś. Czy 

znalazłeś coś, co cię zaskoczyło?   
● Rozejrzyj się po domu. W jak wielu powierzchniach jesteś w stanie zobaczyć swoje odbicie?  
● Pomódl się o to, abyś zawsze odbijał Bożą miłość wobec innych.  

 
 Wtorek: 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa poproś dorosłego o pomoc - wspólnie rozsmarujcie na lustrze odrobinę 
mydła. Czy widzisz siebie? Zmyj mydło z lustra. A teraz widzisz siebie? Gdy grzeszymy, obraz Pana Boga jest 
zamazany i wtedy musimy przyjść do Niego i poprosić o zmazanie naszych win. Przeczytajcie wspólnie 1 List 
Jana 1,9. Podziękuj Bogu za przebaczenie naszych grzechów.   

● Przypomnij sobie werset pamięciowy. Powtarzając go, wykonuj gesty, których nauczyłeś się w czasie lekcji.  
● Adam nazwał wszystkie zwierzęta. Stwórz zwierzątko, np. z plasteliny, masy itp. albo namaluj je i nazwij. Pokaż 

go rodzinie podczas codziennego nabożeństwa i wytłumacz, jak powstała jego nazwa.   
 

Środa: 
● Jeśli to możliwe, odwiedźcie małe zoo, gdzie wspólnie obejrzycie niektóre ze zwierząt, które nazwał Adam. 

Możecie również odwiedzić kogoś znajomego, kto ma zwierzę w domu i dowiedzieć się, w jaki sposób się nim 
opiekuje i czego potrzebuje to zwierzę. Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie wspólnie Psalm 139,1-
16. Wybierz jeden z wersetów, który mówi o tym, że dla Boga jesteś wyjątkowy. Wykorzystaj ten werset, żeby 
wykonać plakat.  

● Przed modlitwą zaśpiewajcie wspólnie Wróbelki małe kocha Bóg (pieśń 627). Poproś Boga o pomoc w 
dokonywaniu dobrych wyborów.    

 
Czwartek: 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie wspólnie drugi rozdział z Księgi Rodzaju. Podczas czytania 
odgrywaj poszczególne sceny.  

● Wychwalaj Boga za to, że masz rodzinę.  
● Adam miał około 3,65 metra wzrostu. Poproś kogoś z dorosłych o pomoc w odmierzeniu tej wysokości. Zmierz 

członków swojej rodziny. Jak wypada twoja rodzina w porównaniu ze swoją rodziną?  
● Znajdź trzy rzeczy, które mają około 3,6 m wysokości.  

 
Piątek: 

● Adam i Ewa wspólnie z Bogiem obchodzili pierwszy szabat. Zaplanuj dla swojej rodziny coś wyjątkowego, co 
jutro możecie zrobić wspólnie.   

● Podajcie sobie lusterko i patrząc w swoje odbicia, powiedzcie: „Zostałem stworzony na obraz Boży”. Powiedz 
na temat każdej z osób coś, co czyni ją wyjątkową. 

● Naśladuj kilka zwierząt, które nazwał Adam. Sprawdź, jak szybko twoja rodzina zgadnie, jakie zwierzątko 
udajesz.  

● Podziękuj Bogu za to, że dał ci rodzinę i szabat.   
 


