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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.	
	

Chciałabym	 zaprosić	 Was	 drodzy	 Rodzice	 i	 kochane	 Dzieci	 do	
poznawania	 języka,	 który	 jest	 darem	 Boga	 żywego	 złożonym	 w	
ludzkim	 sercu.	 Ten	 język	 to	 UCZUCIA.	 Ich	 zadaniem	 jest	
komunikowanie	 nam,	 co	 się	 dzieje	 w	 naszym	 sercu.	 Aby	 poznać	 i	
zrozumieć	 język	 uczuć,	 potrzebujemy	 wsłuchiwać	 się	 w	 siebie	
samych.	 Zarówno	 uczucia	 łagodne,	 przyjemne,	 tak	 jak	 i	 trudne,	
nieprzyjemne	mówią	nam	o	tym,	co	przeżywamy,	czego	nam	brakuje,	
albo	 czym	 jesteśmy	 napełnieni.	 To	 komunikatory	 i	 sygnalizatory	
naszego	 wnętrza.	 Wsłuchując	 się	 w	 głos	 swojego	 serca,	 czyli	
rozpoznając	 swoje	 uczucia,	 uczymy	 się	 kochać	 siebie	 i	 innych	 ludzi.	
Ten	kto	kocha,	staje	się	szczęśliwy.		
W	tym	materiale	chciałabym	pokazać	czym	jest	serce	dla	człowieka,	i	
dlaczego	jest	ono	takie	ważne	dla	Boga.	

	

	

Dzień	pierwszy	–	Do	czego	potrzebne	jest	serce?	
1Krl	3,	4-15	

Król	 udał	 się	 do	Gibeonu,	 aby	 tam	 złożyć	 ofiarę,	 bo	 tam	 była	wielka	wyżyna.	
Salomon	 złożył	 na	 owym	 ołtarzu	 tysiąc	 ofiar	 całopalnych.		W	 Gibeonie	 Pan	
ukazał	się	Salomonowi	w	nocy,	we	śnie.	Wtedy	rzekł	Bóg:	«Proś	o	to,	co	mam	ci	
dać».	A	Salomon	odrzekł:	«Tyś	okazywał	Twemu	słudze	Dawidowi,	memu	ojcu,	
wielką	łaskę,	bo	postępował	wobec	Ciebie	szczerze,	sprawiedliwie	i	w	prostocie	
serca.	 Ponadto	 zachowałeś	 dla	 niego	 tę	 wielką	 łaskę,	 że	 dałeś	 mu	 syna,	
zasiadającego	na	 jego	 tronie	po	dziś	dzień.	Teraz	więc,	o	Panie,	Boże	mój,	Tyś	
ustanowił	 królem	 Twego	 sługę	 w	 miejsce	 Dawida,	 mego	 ojca,	 a	 ja	 jestem	
bardzo	młody.	Brak	mi	doświadczenia!	Ponadto	Twój	 sługa	 jest	pośród	Twego	
ludu,	któryś	wybrał,	 ludu	mnogiego,	którego	nie	da	się	zliczyć	ani	 też	spisać,	z	



powodu	jego	mnóstwa.		Racz	więc	dać	Twemu	słudze	serce	pełne	rozsądku	do	
sądzenia	Twego	ludu	i	rozróżniania	dobra	od	zła,	bo	któż	zdoła	sądzić	ten	lud	
Twój	tak	 liczny?»		Spodobało	się	Panu,	że	właśnie	o	to	Salomon	poprosił.		Bóg	
więc	mu	 powiedział:	 «Ponieważ	 poprosiłeś	 o	 to,	 a	 nie	 poprosiłeś	 dla	 siebie	 o	
długie	 życie	ani	 też	o	bogactwa,	 i	 nie	poprosiłeś	o	 zgubę	 twoich	nieprzyjaciół,	
ale	 poprosiłeś	 dla	 siebie	 o	 umiejętność	 rozstrzygania	 spraw	 sądowych,	więc	
spełniam	twoje	pragnienie	i	daję	ci	serce	mądre	i	rozsądne,	takie,	że	podobnego	
tobie	 przed	 tobą	 nie	 było	 i	 po	 tobie	 nie	 będzie.	I	 choć	 nie	 prosiłeś,	 daję	 ci	
ponadto	bogactwo	 i	 sławę,	 tak	 iż	<za	 twoich	dni>	podobnego	tobie	nie	będzie	
wśród	królów.		Jeśli	zaś	będziesz	postępować	moimi	drogami,	zachowując	moje	
prawa	i	polecenia	za	przykładem	twego	ojca,	Dawida,	to	przedłużę	twoje	życie».	

	

Bajka	o	sercach	

Zuzia	i	Klementyna	były	przyjaciółkami.	Wydawało	się,	że	świetnie	się	
rozumieją	 i	 wspierają.	 Pewnego	 razu	 dziewczynki	 spotkały	 piękną	
wróżkę,	 która	pragnęła	obdarzyć	 je	wyjątkowym	darem.	Przyjaciółki	
nie	 wiedziały,	 o	 co	 prosić.	 Po	 chwili	 zastanowienia	 powiedziały	
wróżce,	 że	 wszystko	 mają	 i	 niczego	 nie	 potrzebują.	 Wróżce	 nie	
podobała	się	ich	przyjaźń,	ponieważ	ona	sama	z	nikim	nie	potrafiła	się	
przyjaźnić.	Miała	wszystko,	a	 jednak	brakowało	 jej	osób,	które	by	 ją	
kochały.	Wróżka	zaproponowała	dziewczynkom	dar	w	postaci	 serca.	
Miały	 sobie	wybrać	między	 sercem	 ze	 słodkiej,	 pysznej	 czekolady,	 a	
sercem	żywym,	prawdziwym,	ale	poranionym.	Zuzia	i	Klementyna	nie	
podejrzewały	 wróżki	 o	 niecne	 zamiary,	 ponieważ	 same	 nigdy	 nie	
kłamały	 i	 były	 dla	 wszystkich	 życzliwe.	 Klementyna,	 była	 łasuchem,	
dlatego	wybrała	serce	czekoladowe,	a	Zuzia	wybrała	serce	żywe,	ale	
poranione.	 Od	 tej	 chwili	 dziewczynki	 zaczęły	 się	 od	 siebie	 oddalać.	
Klementynie	zależało	na	tym,	aby	być	miłą	 i	słodką	dla	wszystkich,	a	
Zuzi	 zależało	 na	 prawdziwych	 i	 szczerych	 relacjach.	 Klementyna	
wszystko	co	dotykała	zamieniała	w	pyszną,	słodką	czekoladę,	która	po	
pewnym	czasie	wychodziła	innym	uszami.	Zuzia	wszystko	co	dotykała,	
zamieniała	 w	 szczere	 i	 prawdziwe	 relacje,	 które	 momentami	 były	



bolesne,	 a	 nawet	 krwawiące.	 Zuzia	 miała	 wokół	 siebie	 wielu	
prawdziwych	przyjaciół,	a	Klementyna	została	sama.	

	

1. Młody	król	Salomon	prosi	Boga	żywego	o	 specjalny	dar.	O	 jaki	
dar	prosi	Salomon?	Do	czego	jest	mu	ten	dar	potrzebny?	

2. Co	szczególnego	zmieniło	się	w	życiu	przyjaciółek	Klementyny	 i	
Zuzi?		Co	było	powodem	tych	zmian?		

3. Co	mógłbyś	powiedzieć	o	swoim	sercu?	Co	ci	się	podoba,	a	co	ci	
się	nie	podoba	w	tym	sercu?	

	

	

	

	

4.Rebus		

W	naszych	słowach	-	jak	w	lustrze	–	odbija	się	to,	co	mamy	w	sercu.	
Użyj	lustra,	żeby	odczytać	hasło.	

	

	

	

	

	



5.Pokoloruj	obrazek	

	

	

	
	

	



Dzień	drugi	–	Zranione	serce	
Mk	7,	21-23	

Z	 wnętrza	 bowiem,	 z	 serca	 ludzkiego	 pochodzą	 złe	 myśli,	 nierząd,	
kradzieże,	zabójstwa,	cudzołóstwa,	chciwość,	przewrotność,	podstęp,	
wyuzdanie,	 zazdrość,	 obelgi,	 pycha,	 głupota.	Całe	 to	 zło	 z	 wnętrza	
pochodzi	i	czyni	człowieka	nieczystym».	

	

Historia	o	zranionym	sercu	

Kacper	 miał	 wielkie	 serce.	 Pomagał	 wielu	 ludziom.	 Wierzył,	 że	
darowane	dobro	kiedyś	wróci	do	człowieka.	Pewnego	razu	zaprosił	na	
nocleg	 do	 swojego	 domu	 nieznajomego,	 który	 nie	 miał	 gdzie	
przenocować.	Przygotował	dla	niego	kolacje,	pościelił	łóżko	i	otworzył	
mu	 swój	 dom.	 Następnego	 dnia	 rano,	 Kacper	 zauważył,	 że	 gość	
zniknął.	Mało	tego,	zobaczył,	 że	został	okradziony.	Zginęło	mu	wiele	
pamiątkowych	obrazów,	które	otrzymał	od	swoich	przyjaciół.	Kacper	
nie	mógł	 zrozumieć,	 co	 się	 stało	 i	 dlaczego	 zaproszony	 gość	 uczynił	
mu	 krzywdę,	 pomimo,	 że	 otrzymał	 od	 niego	 tyle	 dobra.	 Młody	
człowiek	czuł	się	głęboko	zraniony.	Otwarte	serce	Kacpra	zaczęło	się	
zamykać	na	innych	i	stał	się	podejrzliwy.	Pewnej	nocy	przyśnił	mu	się	
piękny,	młody	mężczyzna,	 z	 jaśniejącą	 twarzą,	 który	 rzekł	 do	 niego:	
Wszystko	 co	 uczyniłeś	 	 jednemu	 z	 tych	 najmniejszych,	 Mnie	 to	
uczyniłeś.	Kiedy	Kacper	 się	obudził,	 zobaczył	 swoje	dobre	 i	 zranione	
serce,	które	daje	dobro	innym.	

	

1. Opowiedz	 swoimi	 słowami	Ewangelię	o	 sercu,	 które	Ewangelia	
nazywa	wnętrzem	człowieka.	

2. Co	rani	ludzkie	serce?	
3. Co	zraniło	serce	Kacpra?	

	



	

	

	

	

	



Dzień	drugi	–	Kto	leczy	ludzkie	serce?	
J	20,	24-29	

Ale	 Tomasz,	 jeden	 z	 Dwunastu,	 zwany	 Didymos,	 nie	 był	 razem	 z	 nimi,	 kiedy	
przyszedł	 Jezus.	Inni	więc	uczniowie	mówili	do	niego:	«Widzieliśmy	Pana!»	Ale	
on	 rzekł	do	nich:	«Jeżeli	na	 rękach	 Jego	nie	zobaczę	śladu	gwoździ	 i	nie	włożę	
palca	 mego	 w	 miejsce	 gwoździ,	 i	 nie	 włożę	 ręki	 mojej	 do	 boku	 Jego,	 nie	
uwierzę».	A	po	ośmiu	dniach,	kiedy	uczniowie	Jego	byli	znowu	wewnątrz	[domu]	
i	 Tomasz	 z	 nimi,	 Jezus	 przyszedł	 mimo	 drzwi	 zamkniętych,	 stanął	 pośrodku	 i	
rzekł:	 «Pokój	wam!»		Następnie	 rzekł	do	Tomasza:	«Podnieś	 tutaj	 swój	palec	 i	
zobacz	 moje	 ręce.	 Podnieś	 rękę	 i	 włóż	 [ją]	 do	 mego	 boku,	 i	 nie	 bądź	
niedowiarkiem,	 lecz	 wierzącym!»	Tomasz	 Mu	 odpowiedział:	 «Pan	 mój	 i	 Bóg	
mój!»		Powiedział	 mu	 Jezus:	 «Uwierzyłeś	 dlatego,	 ponieważ	 Mnie	 ujrzałeś?	
Błogosławieni,	którzy	nie	widzieli,	a	uwierzyli»	

	

Bajka	o	uzdrowionym	sercu	

Pewnego	 dnia	 miś	 Baltazar	 nie	 chciał	 się	 bawić	 ze	 swoimi	
przyjaciółmi.	 Czuł	 się	 zniechęcony,	 zmęczony	 i	 pozbawiony	 radości.	
Zawsze	był	 	 życzliwym	przyjacielem,	 ale	 jego	przyjaciel	miś	 Barnaba	
nie	rozumiejąc	sytuacji,	wyzwał	go	i	pokazał	mu	język.	Babcia	misiowa	
zaniepokojona	 zachowaniem	 Baltazara,	 przyszła	 i	 utuliła	 swojego	
misiowego	wnuka.	 Podała	 jego	ulubione	 lody	 i	miś	 rozchmurzył	 się.	
Jego	 serce	 się	 rozpogodziło.	 Dopiero	 teraz	 mogli	 spokojnie	
porozmawiać.	 Miłość	 i	 cierpliwość	 babci	 misiowej	 pomogła	
Baltazarowi	wrócić	do	swoich	przyjaciół.	

	

1. Tomasz	po	ukrzyżowaniu	Jezusa	ma	wielkie	rany	w	swoim	sercu.	
Co	sprawiło,	że	Tomasz	został	uzdrowiony?	

2. Co	 spowodowało,	 że	 zranione	 serce	 misia	 Baltazara	 zostało	
uzdrowione?	

3. Co	 lub	 kto	 uzdrawia	 twoje	 serce	 (spokojna,	 pełni	 miłości	
rozmowa,	utulenie,	wysłuchanie)?	



4. Pokoloruj	obrazek	

	

	

	


