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Jezus powo³uje Piotra
Mateusz
4,18-22

Z³oty wiersz

Mateusz 4,19
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy masz dobrego przyjaciela? Jezus wiedzia³, ¿e
bêdzie potrzebowa³ paru dobrych pomocników, którzy
bêd¹ przy Nim i bêd¹ Jego pomocnikami. Pewnego
dnia, gdy szed³ wzd³u¿ Jeziora Galilejskiego, zobaczy³
dwóch rybaków. Jeden nazywa³ siê Szymon Piotr,
a drugim by³ jego brat Andrzej.
Jak nazywali siê dwaj rybacy?
S __ __ __ __ __ P __ __ __ __ i A __ __ __ __ __ __ .

6

Dwaj rybacy zarzucali sieci do wody w nadziei, ¿e z³api¹ jakieœ ryby. Jezus widzia³, jak
bardzo byli zajêci swoj¹ prac¹ i wiedzia³, ¿e to byli ludzie, którzy mogli Mu pomóc.
Powo³a³ ich, aby poszli i naœladowali Go.
Chcia³ im daæ, jako swoim pomocnikom,
now¹ ekscytuj¹c¹ pracê.
„I rzek³ do nich: PójdŸcie za mn¹, a zrobiê
was rybakami ludzi!”
Co Jezus powiedzia³ do rybaków?
Wstaw brakuj¹ce litery.

P__ __ __ __ __ __ __
za m __ __,
a z __ __ __ __ __
w __ __
r __ __ __ __ __ __ __
l __ __ __ __.
4

M A3/1

Szymon Piotr i Andrzej spotkali ju¿ Pana Jezusa i wiedzieli jak On by³ wa¿ny. Kiedy ich
powo³a³, dwaj rybacy porzucili swoje sieci i poszli za Nim.

Zakreœl, co porzucili na brzegu jeziora Szymon Piotr i Andrzej.

3

Ci dwaj mê¿czyŸni stali siê pierwszymi uczniami Jezusa. Oznacza³o to, ¿e byli gotowi
iœæ za Nim tam, gdzie On szed³ i robiæ to, co On chcia³. Pan Jezus wybra³ dwunastu
mê¿czyzn, którzy mieli byæ Jego szczególnymi pomocnikami i przyjació³mi.
Pewnego dnia Jezus zaprosi³ dwóch innych rybaków, aby poszli za Nim. Nazywali siê
Jakub i Jan. Byli pos³uszni Panu Jezusowi natychmiast. Zostawili swoj¹ ³ódŸ i swojego
ojca i poszli za Nim.
Ilu uczniów ogó³em wybra³ Pan Jezus?
Zakreœl prawid³ow¹ odpowiedŸ.

4

5

10

12

3

Tylko dwa zdania z powy¿szych s¹ prawdziwe. ZnajdŸ je i zaznacz (x).
Jakub i Jan zostali zaproszeni, aby pójœæ za Jezusem.
Jakub i Jan powiedzieli, ¿e pójd¹ za Jezusem trochê póŸniej.
Jakub i Jak opuœcili swoj¹ ³ódŸ i swojego ojca i poszli za Jezusem.
Jakub i Jan nie chcieli byæ uczniami Jezusa.
4

Pan Jezus chce, aby dzisiaj ch³opcy i dziewczêta byli
Jego pomocnikami.
Czy jesteœ jednym z Jego pomocników?
Aby to robiæ, musisz naœladowaæ Go przez
pos³uszeñstwo Jego S³owu.
Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Jezus pomaga Piotrowi
£ukasz
5,1-11

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Z³oty wiersz:

£ukasz 5,10
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Nie uczysz siê w szkole wszystkiego od razu. Tak by³o i z Szymonem Piotrem. Jeszcze
raz poszed³ ³owiæ ryby, a teraz by³ zajêty czyszczeniem swoich sieci.
Pan Jezus te¿ by³ nad Jeziorem Galilejskim. Przemawia³ do wielkiego t³umu ludzi,
którzy s³uchali wieœci, któr¹ dla nich przyniós³. By³ taki œcisk, ¿e Pan Jezus poprosi³
Szymona Piotra, aby móg³ u¿yæ jego ³odzi, by z niej nauczaæ ludzi. Teraz ka¿dy móg³
Jezusa widzieæ i lepiej Go s³yszeæ.
Umieœæ poni¿sze s³owa we w³aœciwych kratkach. (Pierwsze jest na w³aœciwym
miejscu).
³ódŸ t³um Jezus Jezioro Galilejskie rybak

4

J __ __ __ __
t__ __ __
r __ __ __ __

³ódŸ

J __ __ __ __ __ __ G __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kiedy Jezus zakoñczy³ nauczanie t³umu, zwróci³ siê do Szymona Piotra i powiedzia³:
„WyjedŸ na g³êbiê i zarzuæcie sieci swoje na po³ów”. Szymon Piotr wyjaœni³, ¿e ciê¿ko
pracowali ca³¹ noc i niczego nie z³owili. Musieli byæ bardzo zmêczeni i bardzo
zniechêceni, ale Szymon Piotr chcia³ zawsze robiæ to, co Pan Jezus mówi. Tak wiêc
pop³ynêli i zarzucili sieci.
Nigdy nie widzieli czegoœ podobnego. Z³owili tak
wiele ryb, ¿e sieæ zaczê³a pêkaæ. Wtedy przywo³ali
swoich przyjació³ z innej ³odzi, aby przyszli i im
pomogli. Obie ³odzie by³y tak pe³ne ryb, ¿e o ma³o co
by³yby zatonê³y!

M A3/2

Co siê zdarzy³o, kiedy Szymon Piotr by³ pos³uszny Panu Jezusowi?
Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Nic nie z³apa³.

Jego sieæ by³a pe³na.

3

Z³apa³ tylko parê ryb.

Wpisz poni¿ej pierwsz¹ literê nazwy tego, co jest na obrazku, aby dowiedzieæ siê,
jak nazywamy, te wspania³e rzeczy, które czyni³ Pan Jezus.

4

_________

_________

_________

_________

Szymon Piotr by³ tak zadziwiony tym co zobaczy³, ¿e upad³ na kolana przed Panem
Jezusem. Teraz wiedzia³ jak wielki jest Pan Jezus i jak grzeszny by³ on sam. Pan Jezus
by³ najwspanialszym cz³owiekiem jakiego spotka³ w ¿yciu!
Kto uczyni³ ten wielki cud? Pokoloruj tylko w³aœciwe imiê.

5

Szymon Piotr zosta³ przekonany. Skoñczy³ ju¿ ³owiæ ryby i postanowi³, ¿e bêdzie
naœladowc¹ Pana Jezusa. Tak wiêc Szymon Piotr, Jakub i Jan wyci¹gnêli swoje ³odzie na
brzeg, zostawili wszystko i poszli za Jezusem.
Wstaw brakuj¹ce litery w nastêpuj¹cym fragmencie:
Szymon Piotr, Jakub i J __ __ byli bardzo przejêci, kiedy zobaczyli cud!
Wyci¹gnêli swoje ³ __ __ __ __ e na brzeg, opuœcili
wszystko i p __ __ __ __ i za N __ __ .
4

Pan Jezus chce, abyœmy szli za Nim i starali siê Mu podobaæ we
wszystkim, co robimy w domu, w szkole i podczas zabawy.
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus ucisza burzê
Mateusz
8,23-27

Mateusz 8,27
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Pewnego dnia Pan Jezus i Jego uczniowie p³ynêli
przez Jezioro Galilejskie. Niektórzy uczniowie
dobrze znali to jezioro, bo czêsto tam ³owili ryby.
Nagle na morzu nasta³a wielka burza! Wiatr by³ tak
mocny, ¿e fale przykrywa³y ³ódŸ. Uczniowie byli
przera¿eni, pomimo tego, ¿e byli wprawieni
w p³ywaniu ³odzi¹.
Wpisz brakuj¹ce s³owa w zdaniach, a nastêpnie
umieœæ je w krzy¿ówce.
3

Krzy¿ówka

2

1. Pan Jezus i _ _ _ _ _ _ _ _ _
p³ynêli ³odzi¹.
2. Nagle nadesz³a _ _ _ _ _.
3. Uczniowie byli
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4

8

4. _ _ _ _ przykrywa³y ³ódŸ.

1

Pan Jezus po mêcz¹cym dniu spa³ w ³odzi. Uczniowie
byli tak przera¿eni, ¿e poszli, aby Go obudziæ.
Krzyknêli: „Panie, ratuj, giniemy!”
Podkreœl s³owo, które mówi nam,
co Pan Jezus robi³ w czasie burzy.

Spa³

Wios³owa³
Jad³
2

M A3/3

Wpisz w dymek s³owa, których
u¿yli uczniowie, aby obudziæ
Pana Jezusa.

Panie, r __ __ __ __,
g __ __ __ __ __ __!
3

Pan Jezus powiedzia³ im, ¿e nie powinni siê baæ, poniewa¿ On by³ z nimi
w ³odzi. Powiedzia³ im, ¿e maj¹ ma³¹ wiarê. Powinni ufaæ Mu, ¿e przeprowadzi ich
bezpiecznie przez burzê.
Pan Jezus powiedzia³, ¿e uczniowie mieli coœ, co by³o ma³e. Co to by³o? Podkreœl
w³aœciwe s³owo.

Wiarê

Szczêœcie

2

Odwagê

Pan Jezus przemówi³ do wiatru i morza. Sta³ w ³odzi i krzykn¹³ g³oœno: „Umilknij!
Ucisz siê!” Wtedy wiatr przesta³ wiaæ, a morze uspokoi³o siê.
Pokoloruj i naucz siê na pamiêæ s³ów, które Pan Jezus powiedzia³ do wiatru i fal.

3

To by³ inny wspania³y cud! Nic dziwnego, ¿e uczniowie byli zdumieni
i powiedzieli:
Kim jest Ten, ¿e nawet
w __ __ __ __ __ i m __ __ __ __
s¹ mu pos³uszne?

2

Uzupe³nij brakuj¹ce litery w z³otym wierszu.
Podziêkuj dzisiaj Bogu za wielkoœæ Jego Syna, Pana Jezusa.
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jezus ratuje Piotra
Mateusz
14,22-33

Mateusz 14,33
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Czy by³eœ kiedyœ na morzu w ma³ej ³ódce
w ciemn¹, wietrzn¹ noc? Jeœli by³eœ, to
bêdziesz wiedzia³, jak zatrwo¿eni byli
uczniowie, kiedy pewnej nocy na Jeziorze
Galilejskim z³apa³a ich straszna burza.

Jezioro
G __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Wpisz nazwê jeziora na ¿aglach ³odzi.
Pana Jezusa nie by³o z uczniami. By³ na
górze, gdzie modli³ siê do Swojego Ojca. Spêdzi³ tak wiele czasu z t³umami ludzi wiêc
teraz chcia³ byæ sam.

2

Po co Pan Jezus poszed³ na górê?
Wstaw brakuj¹ce litery.
By m __ __ __ __ __ siê do Boga, Swojego O __ __ __ .

4

W miêdzyczasie na dole, na rozszala³ym jeziorze sytuacja
uczniów stawa³a siê coraz gorsza. W œrodku nocy nagle
zobaczyli coœ, o czym myœleli, ¿e to by³ duch. Zatrwo¿yli
siê jeszcze bardziej. Ale to nie by³a zjawa!
To Pan Jezus przyszed³ do nich, aby im pomóc. On szed³
po wodzie.
Oni jednak nie wiedzieli, ¿e to On, dopóki do nich nie
przemówi³.
Po czym szed³ Jezus?
Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
woda

piasek

trawa

2

M A3/4

Krzy¿ówka

2

3

Uzupe³nij zdania i brakuj¹ce s³owa wpisz do
krzy¿ówki.
1. Gdy uczniowie wyp³ynêli na jezioro, Jezus poszed³
na górê, by siê _ _ _ _ _ _.
2. Jezus _ _ _ _ _ _ _ _ _ do uczniów, id¹c po
wodzie.
3. Uczniowie, gdy Go ujrzeli id¹cego po morzu,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ siê.

4

8
1

4. Uczniowie myœleli, ¿e ujrzeli _ _ _ _ _.

Jezus powiedzia³ im: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie siê. Wtedy
Piotr poprosi³ Jezusa, aby móg³ przyjœæ do Niego i przez
chwilê Piotr szed³ po wodzie.
Lecz gdy szed³ do Jezusa, nagle zobaczy³ wiatr i fale.
Przestraszy³ siê i zacz¹³ ton¹æ.
Pokoloruj s³owa, którymi Piotr zawo³a³ do Pana Jezusa o pomoc.

4

Pan Jezus wyci¹gn¹³ rêkê i wyratowa³ Piotra. Kiedy obaj byli ju¿ w ³odzi, burza usta³a.
Wtedy poznali jaki wielki jest Pan Jezus. Powiedzieli: „Zaprawdê, Ty jesteœ Synem
Bo¿ym”. My tak¿e musimy wiedzieæ, ¿e Pan Jezus jest Synem Bo¿ym, który przyszed³,
aby nas uratowaæ. Piotr zosta³ zbawiony od utoniêcia. My zostajemy zbawieni od
swojego grzechu, kiedy ufamy Panu Jezusowi.
Uwagi prowadz¹cego
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