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Co robisz, kiedy się budzisz rano? 
(Pozwól dzieciom odpowiedzieć). Czy 
przecierasz oczy, rozciągasz się, aby 
wstać z ciepłego i przytulnego łóżka? 
Czy idziesz do łazienki, aby się umyć 
mydłem i ciepłą wodą? Co lubisz jeść na 
śniadanie? (Pozwól na odpowiedź).

Dziś wiele chłopców i dziewczynek na 
Ukrainie nie ma łóżka do spania, nie ma 
ciepłej wody lub jedzenia na śniadanie.

Nie mają teraz w ogóle domu z powodu wojny.

Codzienne eksplodują bomby i wiele, wiele budynków i domów jest 
zniszczonych. Zamiast budzić się każdego ranka w swoich własnych, 
wygodnych łóżkach w swoim domu, chłopcy i dziewczynki, tacy jak 
wy, budzą się w piwnicach lub w podziemnych stacjach metra. Czy 
potrafisz wyobrazić sobie, jak ty byś się czuł? (Zachęć do odpowiedzi). 
Jestem pewien, że czują się smutni i przestraszeni. Nie czują się już 
bezpiecznie.

Mamy tak wiele rzeczy, za które możemy dziękować Bogu. 
Czy możesz powiedzieć osobie obok jedną rzecz, za którą możesz 
dziękować Bogu? (Pozwól dzieciom podzielić się ze sobą). Dobrze jest 
dziękować Bogu i dobrze jest modlić się za te dzieci, które przeżywają 
naprawdę trudny okres – potrzebują Twojej modlitwy!

Pomódlmy się:
Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystkie dobre rzeczy, które dla nas 
robisz każdego dnia. Dziękuję, że nas kochasz i nie chcesz, żeby ktokol-
wiek cierpiał. Prosimy o pomoc dla chłopców i dziewcząt na Ukrainie.
Proszę, pomóż im znaleźć miejsce, w którym będą bezpieczni i znajdą 
nowy dom. Amen.

Zajęcia / Zbuduj miasto.  
MATERIAŁY: 

• Pudełka i rurki po papierze 
toaletowym. 

•  Papier kolorowy. 

• Farby i pędzle. 

• Klej. 

• Dekoracje. 

• Kredki świecowe, kredki 
ołówkowe, flamastry. 

Instrukcje: Każde dziecko udekoruje tubę lub pudełko tak, aby 
wyglądało jak budynek. Połącz wszystkie budynki razem, aby 
stworzyć wielkie miasto.

Dzień 1 - Módl się za każdego, kto stracilłswój dom.

wyglądało jak budynek. Połącz wszystkie budynki razem, aby 
stworzyć wielkie miasto.
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Dzień 2 - Módl się za każdego, kto zostalłpoważnie ranny.
Czy możesz podskoczyć w miejscu pięć razy?

Czy możesz osobie obok przybić piątkę?

Czy widzisz Ukrainę na mapie Europy? (Pokaż 
mapę w programie PowerPoint lub powieś na 
ścianie i daj dzieciom czas na odnalezienie 
Ukrainy. Dzięki temu zobaczą, gdzie znajduje 
się ich kraj w stosunku do Ukrainy). Codziennie 
używamy nóg, rąk i naszych oczu do robienia 
różnych rzeczy, takich jak chodzenie, pisanie 
lub czytanie. Niestety, wielu ludzi na Ukrainie 
nie może używać nóg lub swoich rąk lub oczu, ponieważ zostali 
ciężko ranni podczas wojny. Będą musieli nauczyć się wykonywania 
codziennych zadań z nowymi, ograniczonymi możliwości. 
Czy możesz sobie wyobrazić, jakie to będzie trudne? 

Pomódlmy się: 
Drogi Panie, wychwalamy Cię za niesamowity sposób, w jaki nas 
stworzyłeś i że jesteśmy w stanie zrobić tak wiele różnych rzeczy. 
Modlimy się za ludzi na Ukrainie, którzy zostali ciężko ranni na wojnie, 
a teraz nie są już w stanie robić wszystkiego, co mogli robić wcześniej. 
Prosimy Cię o pomoc w ich powrocie do zdrowia, abyś dał im siłę, której 
potrzebują, aby nauczyli się żyć na nowo. Amen.

Zajęcia / Pracuj razem. 
• Zachęć dzieci, aby były wdzięczne za wszystko, co mogą robić 

i wykorzystali te zdolności dla Boga. Poniżej kilka propozycji 
działań. Wybierz coś, co byłoby odpowiednie dla twojej grupy. 

• Pomóż mamie przygotować 
obiad. 

• Pomóż sąsiadom wykonać 
jakąś pracę – posprzątaj 
ogród, pozamiataj ścieżkę, 
umyj samochód... 

• Pomóż w sprzątaniu 
obozu.

Pomóż mamie przygotować 

Pomóż sąsiadom wykonać 
jakąś pracę – posprzątaj 
ogród, pozamiataj ścieżkę, 
umyj samochód... 

Pomóż w sprzątaniu 
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Kim są najważniejsi ludzie 
w twoim życiu? (Pozwól na 
odpowiedź).

Prawie wszyscy wymieniliście 
członka swojej rodziny. Bóg dał 
nam nasze rodziny. To najbliżsi 
ludzie, którzy nas kochają 
i troszczą się o nas. Razem 
możemy się bawić, śmiać się 
i płakać. Zawsze mają czas dla ciebie, gdy ich potrzebujesz, gdy źle się 
czujesz lub potrzebujesz pomocy z zadaniami szkolnymi.

Wielu ludzi na Ukrainie jest bardzo smutnych, ponieważ ich rodzina 
nie jest już taka sama. Rodzice stracili dzieci, a dzieci straciły rodziców, 
ponieważ zginęli podczas wojny. Chłopcy i dziewczęta są sami, nie 
mając nikogo, kto by się nimi zaopiekował i kochał ich. Co za tragedia!

Muszą usłyszeć o Bogu, który kocha ich i chce być ich Niebiańskim 
Ojcem.

Pomódlmy się: 
Drogi, kochający Ojcze, modlimy się za ludzi na Ukrainie, którzy stracili 
swoje rodziny. Proszę, pociesz ich! Niech usłyszą o Tobie, jak bardzo ich 
kochasz. Proszę, niech każda sierota zostanie zabrana do kochającej 

rodziny, aby nie była sama. Amen.

Zajęcia / Powiedz „Kocham cię”.  
• Zadzwoń do swoich rodziców i powiedz im, że ich kochasz. 

• Napisz list do swoich rodziców, brata lub siostry i powiedz im, że ich 
kochasz. 

• Zrób kartkę i wyślij ją członkowi rodziny, aby powiedzieć mu, że go 
kochasz. 

Zachęć dzieci, aby zrobiły to 
na obozie, i aby mówiły rodzinie, ile ich kochają. 
Przypomnij dzieciom, aby doceniały 
błogosławieństwo posiadania kochającej 
rodziny.

Dzień 3 - MÓDL SIĘ za wszystkich, którzy stracili swoją rodzinę.

Zachęć dzieci, aby zrobiły to 
na obozie, i aby mówiły rodzinie, ile ich kochają. 
Przypomnij dzieciom, aby doceniały 
błogosławieństwo posiadania kochającej 





Czy lubisz podróżować? Jaka była twoja 
najlepsza wycieczka, na jaką pojechałeś? 
Dlaczego? (Daj dzieciom czas na odpowiedź).

Jakie rzeczy pakujesz do swojej walizki czy 
plecaka, gdy udajesz się w podróż? (Pozwól 
na odpowiedź).

Wyobraź sobie, że musisz podróżować, nie 
zabierając żadnej twojej ulubionej rzeczy. 
(Wymień niektóre z rzeczy, które zasugerowały dzieci). Wyobraź sobie, 
że wychodzisz z domu tak szybko, że nie udało ci się spakować ubrań. 
Wyobraź sobie, że nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić 
coś, co jest potrzebne, gdy przyjeżdżasz do innego kraju i musisz 
w nim pozostać, mieszkając w pokoju z wieloma innymi ludźmi. 
Wyobraź sobie, że musisz jeść jedzenie, do

którego nie przywykłeś, ale nie masz wyboru, bo jesteś głodny.

Setki tysięcy dorosłych i dzieci z Ukrainy tego właśnie doświadczają. 
Muszą uciekać z domu i kraju, aby być bezpieczni.

Są uchodźcami. Muszą przebywać w innym kraju, w którym ludzie 
mówią innym językiem, spożywają inne jedzenie i robią różne rzeczy 
zupełnie inaczej. Nie mają przyjaciół, są bez rodziny i bez pieniędzy 
na życie. To nie jest przyjemna wycieczka dla osób z Ukrainy!

Pomódlmy się: 
Drogi Boże, wiemy, że zawsze masz kontrolę nad wszystkim. Widzisz 
każdą osobę, która musiała uciekać ze swojego domu na Ukrainie. Znasz 
ich uczucia, rozumiesz je. Proszę, zaopiekuj się nimi. Niech znajdą
miejsce, gdzie będą mogli żyć i nawiązywać nowe znajomości, poznać 
ludzi, którzy będą się nimi opiekować i pomagać im w nowym kraju. 
Amen. 

Bądź czujny! 
Niektóre ukraińskie dzieci mogą przyjść do twojej szkoły. Pomyśl 
o sposobach, w jakie możesz pomóc im

się przystosować. Bądź miły i pomocny. To będzie ogromna pomoc 
i zachęta dla nich.
Aktywność / Karty 

MATERIAŁY: 
• Kartki z bloku. 

• Flamastry, kredki świecowe, kredki ołówkowe. 

• Dekoracje. 

Instrukcje: Każde dziecko może zrobić kartkę i ją ozdobić. Napisz 
krótką wiadomość, aby zachęcić ukraińskie dzieci. Wyślij karty do 
ośrodka, w którym mieszkają uchodźcy z Ukrainy. To będzie cudowny 
sposób na podniesienie ich na duchu!

Dzień 4 - MÓDL SIĘ za wszystkich, którzy przeprowadzili się 
          do innego kraju.





Kto lubi dostawać prezenty? 
Oczywiście każdy lubi prezenty. 
Ja też!

W Europie tworzymy projekty 
i wysyłamy prezenty dla ukraińskich 
chłopców i dziewcząt. Specjalne 
plecaki zostały wypełnione 
słodyczami, zabawkami 
i broszurami.

Projekt nosi nazwę „Nadzieja dla 
Ukrainy”. Czemu? Ponieważ każde 
dziecko, które otrzymuje plecak, 
usłyszy również dobrą wiadomość 
z Ewangelii.

Bóg jest jedynym, który może dać nadzieję pośród wszystkich 
okropnych rzeczy, które dzieją się na Ukrainie. Jest dobrym Bogiem, 
który troszczy się o każdego z nas, w tym o ukraińskich chłopców 
i dziewczęta. Módlmy się, aby każde dziecko na Ukrainie wiedziało, 
że BÓG ICH KOCHA i że posłał swojego Syna, Pana Jezusa, aby umarł 
za nich na krzyżu. Módlcie się, żeby chłopcy i dziewczynki zaufali 
Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. Bóg może pocieszyć ich i im 
pomóc. 

Pomódlmy się: 
Drogi, kochający Boże, wychwalamy Cię za dobroć i miłość do nas. 
Prosimy Cię, abyś pobłogosławił rozdawanie plecaków z Ewangelią. 
Pomóż tym, którzy wypełniają te plecaki i tych, którzy je rozdają dzie-
ciom. Niech każde dziecko na Ukrainie usłyszy dobrą nowinę, a my 
módlmy się, aby zaufali Tobie i zostali zbawieni. Dziękuję, że
Ty możesz dać im siłę w tej trudnej sytuacji. Amen. 

Zajęcia / Zdjęcia. 
Niech każde dziecko namaluje lub narysuje obrazek dla ukraińskich 
chłopców i dziewczynek, aby okazać swoją miłość i wsparcie. 
Nauczyciel zrobi zdjęcie i wyśle je na adres hope@cefeurope.org. 
Ukraiński zespół nakręci film ze wszystkimi zdjęciami i pokaże 
ukraińskim chłopcom i dziewczętom, z którymi pracują. 
Dzieci ucieszą się, że myślisz o nich.

Dzień 5 - MÓDL SIĘ o projekt „Nadzieja dla Ukrainy”.



strach
nie!!



Czego się najbardziej boisz? (Pozwól 
na odpowiedź).

Nie jest przyjemnie czuć się 
przestraszonym lub bać się. Wtedy nie 
jesteś szczęśliwy lub wolny, aby robić 
rzeczy, które lubisz.

Bóg cię kocha i nie chce, abyś martwił 
się lub bał. Bóg jest potężny i ma moc 
zabrać wszystkie nasze lęki. Kiedy się boisz, musisz zaufać Bogu. 
Wiele dzieci i dorosłych na Ukrainie widziało straszne rzeczy. Oni 
widzieli, jak bomby niszczą ich domy i miasta. Widzieli rannych 
i umierających ludzi. Tygodniami byli głodni i spragnieni. Wszystkie 
te okropne rzeczy napełniły ich strachem. Potrzebują Boga, aby ich 
pocieszył. 

Pomódlmy się: 
Drogi Boże, wiemy, że możesz i chcesz wszystkich pocieszyć, każdego, 
kto cierpi i boi się. Szczególnie modlimy się za naród ukraiński, który tak 
bardzo cierpi. Proszę, pociesz ich i daj pokój w ich serca zamiast strachu.
Pomóż im zaufać Tobie. Modlimy się o pokój w ich kraju – aby ustały 

wszelkie walki. Modlimy się, aby znaleźli bezpieczne miejsce do życia bez 
strachu. Amen. 

Zajęcia / Do widzenia 
Przygotuj po jednym kamieniu dla każdego dziecka (średnica 5 cm). 
Po modlitwie niech każde dziecko zapisze rzecz, której się boi na 
kamieniu i symbolicznie wrzuci do wody (jeziora), aby pożegnać go na 
zawsze. (Możesz użyć wiadra z wodą).

Dzień 6 - MÓDL SIĘ, aby Bóg dalłpokój w sercach wszystkich, 
którzy cierpią z powodu wojny.

wojna
ciemnością

Strach przed

samotność

strach
nie!!
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Od siedmiu dni modlimy się za 
Ukrainę.

To naprawdę ciężki czas dla 
wszystkich w tym kraju. Wojna jest 
tragedią dla każdego narodu!

Wiemy, że Bóg jest dobry i mądry. 
On zawsze ma nad wszystkim 
kontrolę. On może coś złego 
zamienić w coś dobrego.

Bóg dał nam potężną broń, by 
walczyć ze złem – jest to MODLITWA!

Czy będziecie nadal codziennie modlić się za Ukrainę?   

• Módl się za przywódców kraju, aby szukali u Boga mądrość 
i pomocy. 

• Módl się za ludzi, aby zaufali Bogu, że ich uzdrowi i pomoże im, 
aby poradzili sobie ze wszystkim, co się wydarzyło. 

• Módlcie się, aby Bóg zatrzymał wojnę i walki, i aby pokój nastał na 
Ukrainie i w sercach ludzi. 

• Módlcie się, aby ludzie zostali zbawieni, ufając Panu Jezusowi. 

Pomódlmy się: 
Drogi Boże, władco wszechświata, wiemy, że jesteś mądry i zawsze 
chcesz tego, co dla nas najlepsze.
Modlimy się za Ukrainę i prosimy o zatrzymanie wojny. Prosimy również, 
aby Ukraińcy poznali Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. 
Niech pokładają w Tobie nadzieję. Amen. 

Zajęcia:
Magnes z matywem Ukrainy. 
Zrób szablon mapy Ukrainy dla każdego dziecka. Poproś dzieci, aby 
aby wycięli go i udekorowali według własnego pomysłu. Przyklej 
magnes z tyłu mapy.

 

Dzień 7 - MÓDL SIĘ o pokój na Ukrainie.

Zrób szablon mapy Ukrainy dla każdego dziecka. Poproś dzieci, aby 
aby wycięli go i udekorowali według własnego pomysłu. Przyklej 
magnes z tyłu mapy.



Ten projekt powstał, aby wspierać Ukrainę w modlitwie i aby 
nauczyć dzieci modlić się za tych, którzy tego potrzebują.
Spędź 5-10 minut każdego dnia na modlitwie z dziećmi 
o konkretne potrzeby narodu ukraińskiego. Ten program
zapewnia również zajęcia dla dzieci na każdy dzień, które 
mają nauczyć je być wdzięczne za to, co mają. Niech Bóg
błogosławi waszą pracę z dziećmi! Zespół CEF 

Niech Bóg błogosławi waszą pracę z dziećmi!

ZespólłCEF

uwagi dla nauczyciela
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