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1. Miejsce, w którym Pan Jezus dokonał pierwszego cudu: 

 A. Kana B. Jerozolima C. Rzym D. Betlejem

2. Jaka szczególna uroczystość odbywała się w tym miejscu:

 A. urodziny B. mecz piłki nożnej    C. wesele D. koncert 

3. Pan młody uczestniczył w korowodzie do:

 A. synagogi B. domu panny młodej C. restauracji D. parku

4. Ludzie, którzy byli zaproszeni na wesele z Panem Jezusem:

 A. Maria B. uczniowie C. Jan Chrzciciel D. mędrcy

5. Osoba, która powiedziała Jezusowi, że nie ma wina:

 A. Piotr B. pani młoda C. sługa D. Maria

6. Osoba, która powiedziała sługom, aby czynili to, co powie im Jezus:

 A. pan młody B. Maria C. ojciec pani młodej D. jeden z uczniów

7. Jezus powiedział, aby wypełnić dzbany?

 A. winem B. sokiem pomarańczowym C. wodą octem winnym

8. Ile wypełnili dzbanów:

 A. dwadzieścia B. trzy C. sześćdziesiąt D. sześć

9. Kiedy słudzy wzięli wodę do gospodarza wesela, to była ona: 

 A. mlekiem B. sokiem jabłkowym C. winem D. lemoniadą

Zakreśl właściwą odpowiedź.

Słowa te napisane są od tyłu i w złej kolejności. Czy możesz napisać je we właściwy sposób 
i użyć do wypełnienia pustych pól?

iwbaćz, cnywchszemo, wseleu, ucd, aczyprzebć, ienaK,  
grzche

 Jezus mógł uczynić  na  w ’ 

ponieważ On jest  i jest Bogiem. On może  

nam  i  nas.

Wypełnij puste pola.

Karta pracy dla starszych dzieci

Czas na quiz!
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Powtórka wersetu do zapamiętania (patrz strona 23 w tekście lekcji). 
Rozmiar obrazów - A4.

Rozmiar obrazów - A3
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„Tak Bóg 
umiłował    

że Syna swego 
jednorodzonego 

dał, aby  , 
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Nikodem Syn 
Człowieczy

na święto 
Paschy.

Pan Jezus żył w został 
wywyższony.

Pewnej nocy
przyszedł do 
Jerozolimy

 zobaczyć 
Jezusa.

Tak więc powiedział 
Nikodemowi, Jerozolimie.

Pan Jezus Nikodem 
poszedł

że musi 
narodzić się 

na nowo.

Karta pracy
Połącz części zdania
jezus jest bogiem, który troszczy się o ludzi materiały DODatKOWe LeKcJa 2

Utwórz zdania poprzez połączenie  

odpowiednich części z każdej kolumny.

Możesz znaleźć  
tę historię  

w Ew. Jana 3:1–21



Pomóż Nikodemowi odnaleźć dom, 
w którym przebywa Pan Jezus. 
Rozpocznij od strzałki.

Historię Nikodema możesz 

znaleźć w Biblii, w Ewangelii 

Jana, rozdział 3, wersety  

od 1 do 21.
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Gra „Daj lub zatrzymaj”- przednia strona
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2 pionowo Jezus i uczniowie przechodzili przez ten region (Jan 4:5).
4 pionowo Zostawili Jezusa i poszli do miasta kupić żywność (Jan 4:8).
6 pionowo O to poprosił Jezus kobietę Samarytankę (Jan 4:7).
6 poziomo Jezus powiedział, że woda życia, którą On daje, jest jak życie _____.  (Jan 4:14).
5 poziomo Biblia mówi, abyś nie miał innych _____________ obok Boga (2 Mojż. 20:3).
1 pionowo O kim wiedziała Samarytanka, że przyjdzie (Jan 4:25)?
3 poziomo Co mamy robić dla Boga w duchu i prawdzie (Jan 4:24)?
2 poziomo Kto uwierzył w Jezusa dzięki temu, że opowiadzała o Nim Samarytanka (Jan 4:39)?

Użyj poniższych 

wskazówek, 

aby rozwiązać 

krzyżówkę.

2

1

   
   

   
   

   
 

6

3

5

4

Powtórka
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krzyżówka
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Połącz kropki, aby odkryć, gdzie Jezus 
rozmawiał z Samarytanką. 
Następnie pokoloruj obrazek.
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Połącz kropki i pokoloruj
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Uzupełnij poniższe zdania, wykorzystując szyfr zapisany  w okręgach.
Niektórym 

literom 

odpowiada 

tylko jedna liczba, 

inne znajdują 

się pomiędzy 

liczbami. 
Uważaj  

na cyfrę 6 i 9,  
które są  
zapisane 

do góry nogami.

Przeczytaj historię w  Ew. Jana4:46-54

Powtórka
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5,6 12,13 3,4  11,12                  

                                                       był bardzo chory. Dworzanin 

usłyszał, że 
11 13,1 5 7 4,5

 był w 
6 3 10,11 4

        . Musiał wiedzieć, że Jezus  

ma 
9 3,4 12

 czynienia 
12 7 5,6 1,2 12,13

 , gdy przyszedł do Niego i poprosił, 

aby 
7 5 5,6 11,12

              jego syna. Jezus powiedział mu: „Idź do 

5,6 3,4 9 7
, twój syn 

1 2 11 13,1
”. Dworzanin 

7 12,13 4 13,1 11,12 5 2 6,7
 

Jezusowi. Kiedy wrócił do domu, zobaczył, że jego syn 
1 2 11 13,1

. Został 

on 
7 5 5,6 11,12 3,4 12,13

                                w tym samym czasie, gdy dworzanin 

11,12 3,4 5 9 3 12,13 4
                 z Jezusem. Tego dnia 

6 3 1 5,6 2
 w domu 

dworzanina 
7 12,13 4 13,1 11,12

                        w Pana Jezusa. 

13,1

3,4 12,13 4 6,7

4 3,4 10,11 2

3 6,7

5 2 6,7

5 3 10,11 4 10,11 3



Syn 
dworzanina 

był chory. Jego 

ojciec musiał 

szybko odnaleźć 

Jezusa.

Czy 
potrafisz naszkicować biegnącego dworzanina,który chce odnaleźć Jezusa? 

Możesz 

pokolorować 

cały obrazek.

Powtórka
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Gra do powtórki - wyścig do domu.
Potrzebujesz:
1. Plansze do gry (znajdziesz je na dwóch 

kolejnych stronach lub w formacie A3).
2. Kostkę do gry.
3. Dwa numery, które służyć będą jako pionki do 

gry, znajdują się one na tej stronie - trzeba je 
wyciąć. Jeden numer przypisany jest jednej 
drużynie i umieszczony na polu początkowym.

4. Blu tack® - masa mocująca do przyklejenia 
numerów do planszy.

Instrukcja:
1. Podziel grupę na dwie drużyny.
2. Każda z nich odpowiada po kolei na pytania 

do powtórki. (Uwaga, nauczyciel może wybrać 
dziecko do odpowiedzi lub zespół wybiera za 
każdym razem inną osobę.)

3. Jeśli dziecko dobrze odpowie na pytanie, 
to może rzucić kostką i przesuwa pionkiem 
drużyny o tyle pól, ile wskazała kostka. 
Jeśli pionek staje na polu z bonusem lub 
karą, to przesuwa się na wskazane pole.

4. Jeśli pionek staje na polu bonusa z recytacją 
wersetu biblijnego, to możesz albo dziecku, 
które poruszyło pionkiem, albo całej drużynie 
dać szansę powiedzenia z pamięci wersetu 
biblijnego. Jeśli zostanie to wykonane 
dobrze, to można przejść na skróty.

5. Drużyna, która jako pierwsza dotrze na ostatnie 
pole lub poza to pole, wygrywa grę. Jeśli 

wszystkie pytania zostały wykorzystane lub jeśli 
kończy się czas, to wygrywa drużyna, która jest 
najbliżej ostatniego pola.

Dodatkowe instrukcje:
1. Dwa pionki mogą być na tym samym polu  

w tym samym czasie.
2. Jeśli drużyna błędnie odpowie na pytanie, 

to nie może przesunąć pionka. Nauczyciel 
poprawia błąd i gra toczy się dalej. (Jeśli 
nauczyciel chce dać drugiej drużynie możliwość 
odpowiedzi, to może to uczynić, ale drużyna nie 
będzie mogła rzucić kostką i przesunąć swojego 
pionka.) 

Wskazówki:
1. Najlepiej, jeśli części tej gry zostaną 

wydrukowane na papierze o gramaturze co 
najmniej 160.

2. Używając dużej planszy, należy pamiętać  
o wycinaniu wzdłuż linii, co sprawi, że części 
planszy będą idealnie do siebie pasować.

3. Gra w mniejszej grupie dzieci może być użyta 
jako gra planszowa (rozłożona na stole).
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aby się napić. 

Cofasz się o 1 pole.
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Uwaga na skały.
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Zwariowane słowa
jezus jest bogiem, który troszczy się o ludzi  materiały DODatKOWe LeKcJa 5

Uporządkuj poniższe słowa i znajdź je w rozsypance.



Bartymeusz…

Wołał do Jezusa 
ponieważ…

Mamy ciemność  
w naszych sercach...

Pan kochał 
Bartymeusza…

Jezus powiedział  
mu: „Wiara twoja... 

Bartymeusz mógł 
teraz widzieć…

Pan Jezus może 
również…

 która nazywa się 
grzechem.

 i On kocha 
również ciebie.

 a jego grzechy  
zostały  

przebaczone.

chciał być 
uzdrowiony.

 zabrać ciemność 
twojego grzechu.

 był ślepy.

 uzdrowiła cię”.

Połącz linią pasujące do siebie kształty figur i uzupełnij zdania.  
Jeśli potrzebujesz pomocy to poproś starszą osobę o odczytanie.

Powtórka
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Połącz części zdań ze sobą
jezus jest bogiem, który troszczy się o ludzi  materiały DODatKOWe LeKcJa 5

Dla młodszych 
dzieci



Góra:
1. Kana
2. Wesele
3. W domu panny młodej
4. Uczniowie
5. Maria
6. Maria
7. Woda
8. Sześć
9. Wino
Dół: cud, weselu; 
Kanie; wszechmocny; 
przebaczyć; grzech; 
zbawić.

1. Syn

2. Dworzanina

3. Jezus

4. Kanie

5. Moc

6. Cudów

7. Uzdrowił

8. Domu

9. Żyje

10. Uwierzył

11. Żyje

12. Uzdrowiony

13. Rozmawiał

14. Każdy

15. Uwierzył

1. Bartymeusz
2. Ślepy
3. Żebrać
4. Jerycho
5. Droga
6. Miasto
7. Wzrok
8. Jezus
9. Krzyczał
10. Wstał
11. Wiara
12. Ciemność

1. Nikodem żył w mieście 
Jerozolimie.

2. Pan Jezus przyszedł do 
Jerozolimy na święto 
Paschy.

3. Pewnej nocy Nikodem 
poszedł, aby zobaczyć 
Jezusa.

4. Tak więc Syn 
Człowieczy został 
wywyższony.

5. Pan Jezus powiedział 
Nikodemowi, że musi 
narodzić się na nowo..

Nikodem Syn 
Człowieczy

na Święto 
Paschy.

Pan Jezus żył  
w mieście

został 
wywyższony.

Pewnej nocy
przyszedł do 
Jerozolimy

aby 
zobaczyć 

Jezusa.

Tak więc powiedział 
Nikodemowi, Jerozolimie.

Pan Jezus Nikodem 
poszedł,

że musi 
narodzić się 

na nowo.

Karta pracy
Połącz części zdania
jezus jest bogiem, który troszczy się o ludzi materiały DODatKOWe LeKcJa 2

Utwórz zdania poprzez połączenie  

odpowiednich części z każdej kolumny.

Możesz znaleźć  
tą historię  

w Ew. Jana 3,1–21
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1. Miejsce , w którym Pan Jezus dokonał pierwszego cudu: 

 A. Kana B. Jerozolima C. Rzym D. Betlejem

2. Jaka szczególna uroczystość odbywała się w tym miejscu:

 A. urodziny B. mecz piłki nożnej    C. wesele D. koncert 

3. Pan młody uczestniczył w korowodzie do:

 A. synagogi B. domu panny młodej C. restauracji D. parku

4. Ludzie, którzy byli zaproszeni na wesele z Panem Jezusem:

 A. Maria B. uczniowie C. Jan Chrzciciel D. mędrcy

5. Osoba, która powiedziała Jezusowi, że nie ma wina:

 A. Piotr B. pani młoda C. sługa D. Maria

6. Osoba, ktra powiedziała sługom, aby czynili to, co powie im Jezus:

 A. pan młody B. Maria C. ojciec pani młodej D. jeden z uczniów

7. Jezus powiedział, aby wypełnić dzbany?

 A. winem B. sokiem pomarańczowym C. wodą octem winnym

8. Ile wypełnili dzbanów:

 A. dwadzieścia B. trzy C. sześćdziesiąt D. sześć

9. Kiedy słudzy wzięli wodę do gospodarza wesela, to była ona: 

 A. mlekiem B. sokiem jabłkowym C. winem D. lemoniadą

Zakreśl właściwą odpowiedź.

Słowa te napisane są od tyłu i w złej kolejności. Czy możesz napisać je we właściwy sposób 
i użyć do wypełnienia pustych pól?

iwbaćz, ącgywszechmo, wseleu, ucd, aczyprzebć, ienaK,  
grzche

 Jezus mógł uczynić  na  w 

ponieważ On jest  i jest Bogiem. On może  

nam  i  nas.

Wypełnij puste pola.

Karta pracy dla starszych dzieci

Czas na quiz!


