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Lekcja 1:

Suma

Noe jest pos³uszny Bogu
1 Moj¿.
6,5-22

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 16,31
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Kiedy Bóg stworzy³ œwiat,
wszystko by³o dobre i piêkne.
Wkrótce potem Adam i Ewa stali
siê niepos³uszni Bogu.
Ich dzieci sta³y siê samolubne
i z³e, i Bóg zacz¹³ ¿a³owaæ, ¿e
w ogóle ich stworzy³.

Pokoloruj i uporz¹dkuj litery,
a odkryjesz s³owo, które powie ci, co
zniszczy³o Bo¿y œwiat.
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Ca³y œwiat by³ bardzo z³y. Ale by³ pewien cz³owiek, który podoba³ siê Bogu!
Zapisz pierwsze litery odgadniêtych
rysunków, a dowiesz siê, jakie by³o
jego imiê.

2

Cz³owiek ten, jego ¿ona, a tak¿e trzej synowie z ¿onami, próbowali ¿yæ tak, jak pragn¹³
tego Bóg. Tymczasem inne rodziny myœla³y tylko o sobie i zapomnia³y o Bogu.

M A2/1

Pewnego dnia Bóg powiedzia³ do Noego:
„Œwiat sta³ siê tak z³y, ¿e muszê go ukaraæ. Chcê abyœ
zbudowa³ du¿¹ ³ódŸ, a kiedy ju¿ bêdzie gotowa, zeœlê na
ziemiê wielki potop. Zniszczy on ka¿de ¿ywe stworzenie
i wszystkich ludzi, ale ty i twoja rodzina bêdziecie
bezpieczni w ³odzi.”
Oprócz Noego i jego ¿ony, kto jeszcze mia³ bezpiecznie znaleŸæ siê w wielkiej ³odzi?
Trzej s __ __ __ __ __ __ Noego i ich __ __ __ __ .
Noe zrobi³ wszystko co mu kaza³ Pan Bóg. Ponad 100 lat zajê³o mu zbudowanie
olbrzymiej ³odzi, która zosta³a nazwana ark¹.
W koñcu, po d³ugiej i ciê¿kiej pracy, budowa arki zosta³a ukoñczona.

4

W obu arkach zakoloruj odpowiedzi na podane pytania:
Ilu ludzi znalaz³o siê bezpiecznie na arce?
3

Ile mniej wiêcej lata zajê³o Noemu wybudowanie arki?
Pan Bóg powiedzia³ Noemu, aby wprowadzi³
do arki wszystkie rodzaje ptaków i zwierz¹t.
One równie¿ mia³y pozostaæ bezpieczne
razem z Noem i jego rodzin¹. Kiedy ju¿
wszyscy znaleŸli siê w œrodku, Pan Bóg
zamkn¹³ za nimi drzwi.

3

Kto zamkn¹³ drzwi do arki?
____ ____ ____ .
2

Noe wiedzia³, ¿e wszyscy w Arce byli bezpieczni pod Bo¿¹ opiek¹. My równie¿ mo¿emy
nie baæ siê Bo¿ej kary za nasze grzechy, jeœli zaufamy Panu Jezusowi jako naszemu
Zbawicielowi.
Na podane zdania odpowiedz TAK lub NIE:
Noe i iego synowie byli bardzo Ÿli.

...............

Noe zrobi³ wszystko, co mu kaza³ Bóg.

...............

Noe zamkn¹³ drzwi kiedy ju¿ wszyscy weszli do œrodka.

...............

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Bo¿a obietnica
1 Moj¿.
8,20-22;
9,8-17

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Z³oty wiersz:

5 Moj¿. 10,29
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

W czasie, gdy Noe budowa³ arkê,
wielu ludzi pyta³o go, co w³aœciwie
robi. Noe ostrzega³ ich wtedy przed
tym, co Bóg zamierza³ zrobiæ
z ziemi¹. Ale nikt mu nie wierzy³.
Po prostu œmiali siê z Noego!
Pomimo to Noe wci¹¿ wierzy³
w to, co Bóg mu powiedzia³.
Teraz Noe i jego rodzina byli bezpieczni w arce.
Dlaczego Noe zbudowa³ arkê?
Poniewa¿ w __ __ __ __ __ __ w to, co powiedzia³ mu Bóg.

2

Po siedmiu dniach zacz¹³ padaæ deszcz. Pada³o, pada³o i pada³o, dzieñ po dniu! Rzeki
i morza wyla³y, nasta³a wielka powódŸ. Ca³a trawa i wszystkie kwiaty znalaz³y siê pod
wod¹.
Teraz ludzie, którzy nie weszli do arki, zaczêli wierzyæ Noemu, ale by³o za póŸno! Pan
Bóg zamkn¹³ ju¿ drzwi.
Woda ci¹gle podnosi³a siê coraz wy¿ej. Pokry³a domy, drzewa, a nawet najwy¿sze góry.
Wszyscy Ÿli ludzie utonêli, nikomu nie uda³o siê uratowaæ. Jakie to smutne, kiedy ludzie
zapominaj¹ o Bogu i myœl¹ tylko o sobie samych!
Po³¹cz podane s³owa z tym obrazkiem, który najbardziej mu odpowiada.
¯ycie

Utonêli

Bezpieczni

Œmieræ

4

M A2/2

Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzêta, byli bezpieczni w arce! Bóg chroni³ ich
wszystkich poniewa¿ Noe zaufa³ Mu i by³ Mu pos³uszny.
W podanych zdaniach znajdŸ s³owa, które pasuj¹ do kratek.
Pan Bóg powiedzia³ Noemu, ¿e mia³ zamiar ukaraæ
œwiat za jego z³o. Noe uwierzy³ Bogu i zbudowa³
arkê, w której on i jego rodzina
Z
byli bezpieczni.
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Pokoloruj z³oty wiersz i naucz siê go na pamiêæ.

„Kto ufa Panu,
ten jest bezpieczny”.
Przyp. Sal. 29,25

2

Zaznacz, czy podane ni¿ej zdania s¹ prawdziwe (P) czy fa³szywe (F):
Noe by³ pos³uszny Bogu.

.........

Noe zamkn¹³ drzwi do arki.

.........

Noe uton¹³ w potopie.

.........

Noe zosta³ uratowany w arce.

.........

4

Nie zawsze jest ³atwo byæ pos³usznym Bogu, szczególnie
gdy nasi przyjaciele œmiej¹ siê z nas. Ale Bóg obieca³,
¿e ci, którzy ufaj¹ i s³u¿¹ Panu Jezusowi, bêd¹ bezpieczni.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Nowy pocz¹tek
1 Moj¿.
8,1-19

Z³oty wiersz:

2 Koryntian 5,17
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

W koñcu deszcz przesta³ padaæ. Ale woda
wci¹¿ pokrywa³a góry i nie mo¿na by³o ich
zobaczyæ.
Pewnego dnia Noe wypuœci³ kruka, aby
zobaczyæ, czy woda opad³a, ale kruk ju¿ nie
powróci³.
Nastêpnie Noe pos³a³ go³êbicê, ale ta prêdko powróci³a. Tydzieñ póŸniej znowu j¹
wypuœci³ i wszyscy bardzo siê cieszyli, gdy nied³ugo pojawi³a siê nios¹c w dzióbku liœæ
z drzewa oliwnego. To oznacza³o, ¿e spod wody wy³oni³y siê ju¿ wierzcho³ki drzew.
Zaznacz pierwszego ptaka, którego Noe wypuœci³ z arki.

Sowa

Struœ

Kruk

Go³êbica

2

Co przynios³a go³êbica w dziobie?
.............................................................................

2

Siedem dni póŸniej Noe znowu wypuœci³ go³êbicê. Tym razem ju¿ nie powróci³a.
Noe wiedzia³ teraz, ¿e woda wci¹¿ opada i ¿e go³êbica znalaz³a nowy dom.
W koñcu arka zatrzyma³a siê na wysokiej górze.

Ararat

Pokoloruj litery sk³adaj¹ce siê na nazwê tej góry.

2

M A2/3

Kiedy ziemia znowu by³a sucha, Pan Bóg powiedzia³ do Noego:
„WyjdŸ z arki i wyprowadŸ z sob¹ wszystkie zwierzêta”.
Jaka¿ to by³a wspania³a wiadomoœæ dla wszystkich!
Byli przecie¿ zamkniêci w arce przez d³ugi czas!
Podkreœl poprawn¹ odpowiedŸ, aby dokoñczyæ zdanie:
Bóg powiedzia³ Noemu, aby...
... zosta³ w arce.
... wyszed³ z arki.

2

... zatrzyma³ zwierzêta w arce.

Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzêta mieli teraz nowy,
czysty œwiat, aby w nim ¿yæ. Bóg obieca³ im b³ogos³awiæ.
Bóg nie jest zadowolony gdy postêpujemy Ÿle. Zas³ugujemy
na karê za nasze grzechy.
Ale Bóg obiecuje, ¿e kiedy poprosimy o przebaczenie
i uwierzymy, ¿e Pan Jezus zosta³ ukarany za nasze grzechy,
wtedy zostaniemy oczyszczeni i bêdziemy mogli zacz¹æ
wszystko od pocz¹tku.
Co Pan Bóg chce nam daæ? P __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
i nowy p __ __ __ __ __ __ __.
Rozwi¹¿ krzy¿ówkê wpisuj¹c w kratki odpowiedzi
na podane pytania.
1. W czym Noe, jego rodzina i zwierzêta byli bezpieczni?
2. Co go³êbica przynios³a w dziobku?
3. Jak nazywa³a siê góra?
4. Jakiego ptaka wypuœci³ Noe za pierwszym
3
razem?
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Bo¿a obietnica
1 Moj¿.
8,20-22;
9,8-17

Z³oty wiersz:

5 Moj¿. 10,29
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Noe i jego rodzina byli bezpieczni!
Spêdzili w arce du¿o czasu, ale Bóg
powiedzia³, ¿e Noe, jego rodzina
i zwierzêta mog¹ opuœciæ arkê.
Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ Noe chcia³
uczyniæ, to powiedzieæ Bogu
„Dziêkujê” za opiekê nad nim i jego rodzin¹ w czasie potopu! Aby podziêkowaæ, Noe
nazbiera³ parê du¿ych kamieni, u³o¿y³ je jeden na drugim i w ten sposób zbudowa³
o³tarz. Na tym o³tarzu Noe ofiarowa³ wiele ptaków i zwierz¹t. W czasach Noego tak
w³aœnie ludzie dziêkowali Bogu za to, co dla
nich uczyni³.
Napisz na kamieniach o³tarza, co Noe mówi³
Bogu.
Pan Bóg by³ bardzo zadowolony z tego, ¿e Noe
i jego rodzina pamiêtali, aby mu podziêkowaæ.
Wtedy da³ im wspania³¹ obietnicê.

4

Oto w³aœnie jest ta obietnica. Pokoloruj litery.

5

„Ju¿ nigdy nie zeœlê
na œwiat potopu”.
Potem Pan Bóg pokaza³ im coœ, co mia³o im
przypominaæ o tej obietnicy. By³a to têcza.

Za ka¿dym razem gdy Noe i jego rodzina zobaczyli
têczê, przypominali sobie o Bo¿ej obietnicy.

M A2/4

Czy wiesz, dla kogo Bóg ma trzy wspania³e obietnice?
przebaczenie grzechów

¿ycie wieczne

dar Ducha Œwiêtego

Dla tych wszystkich, którzy poprosz¹ Pana Jezusa, aby by³ ich Zbawicielem!
Ka¿d¹ z trzech obietnic wpisz w wyznaczone miejsce na têczy, a nastêpnie
pokoloruj têczê.
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Uzupe³nij zdanie.
Kiedy widzisz t __ __ __ __ , pamiêtaj, ¿e Bóg zawsze
dotrzymuje obietnic.

2

Czy ty dotrzymujesz obietnic? W modlitwie poproœ Boga:
„Drogi Bo¿e, pomó¿ mi dotrzymywaæ tego,
co obieca³em. Amen.”
Odszyfruj podane s³owa i uzupe³nij nimi zdania.
Kiedy potop siê skoñczy³:
Noe zbudowa³ ³ o z r a t

__ __ __ __ __ __ dla Boga.

Noe powiedzia³ Bogu ê j u k z i ê d

__ __ __ __ __ __ __ __ .

Noe otrzyma³ c n i o b t e i ê __ __ __ __ __ __ __ __ __ od Boga.
Uwagi prowadz¹cego
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