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Materiały są przeznaczone na trzy dni pracy z dzieckiem. Można zrealizować je 
w dowolnym czasie, jednak warto pamiętać, że stanowią one całość. Jest to 
spotkanie ze Słowem Bożym, którego treści rozważamy także przy pomocy bajek. 

 

Dzień pierwszy – Co to jest wdzięczność? 

 

Rodzice mogą zrobić wprowadzenie dotyczące choroby (trądu), która w 
czasach Jezusa była nieuleczalna i sprawiała, że człowiekowi po pewnym 
czasie odpadało ciało. Ponieważ bardzo łatwo można było się nią zarazić, 
chory musiał być izolowany i odseparowany całkowicie od rodziny. Można też 
opowiedzieć o trądzie w czasach obecnych. 

 

Łk 17, 11-19 

Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i 
Galilei.  Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka  i głośno zawołali: 
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!»  Na ich widok rzekł do nich: 
«Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.  Wtedy 
jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 
głosem,  upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin.  Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?  Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».  Do niego zaś 
rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».  

 

1. Opowiedz historię biblijną własnymi słowami. 
2. Jakie dobro uczynił Jezus trędowatym? 
3. Jak sądzisz, jak wielki był to dar od Jezusa?  
4. Jak na ten wielki dar odpowiedzieli trędowaci? 

 



5. Pokoloruj obrazek. 

 

 
 

 

 

6. Odszyfruj słowa powiedziane przez św. Pawła, które mówią co 
mamy robić (klucz znajdziesz na ostatniej stronie).  
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Dzień drugi – Na czym polega postawa niewdzięczności? 

Łk 17, 15-18 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem,  upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był 
to Samarytanin.  Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?  Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». 

 

Bajka o niewdzięczności (za: www.facebook.com/ParafiaAndrzeja/posts/1488073634624402) 

Żyła sobie kiedyś niewidoma dziewczyna. Bardzo smutna i 
obrażona na wszystko dookoła za zło, które ją dotknęło. Jedyną 
osobą, którą lubiła i kochała nad życie był jej ukochany. 
Codziennie się nią opiekował i zapewniał, by jej życie było chociaż 
odrobinę szczęśliwsze. Bardzo go kochała i zapewniała każdego 
dnia, że nigdy go nie opuści i zawsze będą razem – bo jest dla niej 
tak dobry. Bardzo marzyła, by pewnego dnia można było 
przeprowadzić taką operację, żeby można było mieć nowe oczy 
– takie, które widzą, bo bardzo by chciała zobaczyć jego i 
wszystko, co jej opisywał. Taki dzień nadszedł. Operacja się 
udała. Dziewczyna była zachwycona wszystkim dookoła. 
Nadszedł jednak czas spotkania z ukochanym, który ją bardzo 
rozczarował. Okazało się bowiem, że jest on niewidomy. Bardzo 
ją to przeraziło i tak bardzo owładnęło nią, że go rzuciła, pomimo, 
że zastrzegała się, że nigdy tego nie zrobi. Nadszedł dzień 
ostatniego spotkania – chłopak powiedział tylko jedno zdanie: 
„Uważaj na swoje oczy i podziwiaj nimi wszystko dookoła, bo 
wcześniej to ja nimi podziwiałem Ciebie i cały świat”. 

1. Jak zachowało się dziewięciu trędowatych, gdy zostali 
uzdrowieni przez Jezusa? Jak zachowała się uzdrowiona 
dziewczyna z bajki? 

2. Czy bohaterowie Ewangelii i bajki mieli za co dziękować? 



3. Za co Ty możesz podziękować swoim rodzicom? 
4. Za co mógłbyś/mogłabyś podziękować innym osobom? 

(dziadkom, nauczycielom, koleżankom, kolegom) 
5. Co konkretnego chciałbyś/chciałabyś zrobić dla nich w ramach 

podziękowania? Możesz napisać albo narysować. 
 
 
 
 

 

 

 

 

6. Pokoloruj obrazek. 
 

 



Dzień trzeci – Czym jest wdzięczność? 

Łk 17, 14-19 

A gdy szli, zostali oczyszczeni.  Wtedy jeden z nich widząc, że jest 
uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem,  upadł na twarz 
do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.  Jezus zaś rzekł: «Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?  Żaden się 
nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 
cudzoziemiec».  Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła». 

 

Historia o wdzięczności - Jolanta Prokopiuk 

Ania była ładną, nieśmiałą dziewczynką. Jej rodzice byli ubogimi ludźmi 
i nie mogli dać córce wszystkiego, czego potrzebowała. Ania chodziła 
więc do szkoły w starych i niemodnych rzeczach. Z tego powodu często 
była wytykana palcami. Otrzymała jednak od swoich rodziców wiele 
ciepła i miłości. Mama i tata uczyli ją, aby była wdzięczna za 
najmniejsze dobro, które ją spotyka. W szkole przyswajanie wiedzy 
szło dziewczynce z trudem, ponieważ nie rozumiała wielu tematów 
przekazywanych jej przez nauczycieli. Aż któregoś razu jej sąsiadka, 
która mieszkała sama, zaprosiła Anię na herbatę i kawałek ciasta. 
Przyjaźnie ze sobą rozmawiały i Ania zdążyła opowiedzieć pani Marii - 
bo tak miała na imię sąsiadka - o swoich kłopotach w szkole. Starsza 
pani postanowiła pomóc dziewczynce przezwyciężyć trudności z 
nauką, ponieważ była emerytowaną nauczycielką. Ania spotykała się 
często z panią Marią i uzupełniała swoje szkolne braki. Szybko się 
zaprzyjaźniły i dziewczynka zaczęła pomagać sąsiadce w drobnych 
pracach domowych. Na zakończenie roku szkolnego Ania nazbierała 
dla pani Marii piękny bukiet polnych kwiatów. W ten sposób pragnęła 
wyrazić jej wdzięczność za okazaną pomoc. Pani Maria rozpłakała się 
ze wzruszenia.  



 

1. W jaki sposób okazał wdzięczność uzdrowiony Samarytanin, a jak 
zrobiła to Ania?  

2. Komu chciałbyś/chciałabyś podziękować za otrzymane dobro? W 
jaki sposób możesz to zrobić? 

 

 
3. Pokoloruj  obrazek 
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