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S C E N A R I U S Z  25
 TEMAT: PAN JEZUS OPOWIADA O DOBRYM 

PASTERZU
 GŁÓWNA PRAWDA: PAN JEZUS JEST DOBRYM PASTERZEM

 ZASTOSOWANIE DLA 

 DZIECI ZBAWIONYCH:  Dziękuj Mu za Jego miłość i troskę o ciebie

 ZASTOSOWANIE DLA 

 DZIECI NIEZBAWIONYCH:  Zaproś Go do swojego serca, a zobaczysz, jak będzie troszczył się 

o ciebie

 TEKST: Ew. Jana 10:1-16; Ew. Mateusza 18:12-14

 WERSET: Pan jest pasterzem moim. (Psalm 23:1)

______________________________________________________________

 WSTĘP: Kubuś i Paulinka proszą dzieci o rozwiązanie zagadki

 Paulinka: Wiemy już, o czym ciocia nam dzisiaj opowie. Bardzo lubię tę historię.

 Kubuś: Ja też. Ale ciociu, zanim opowiesz ją naszym koleżankom i kolegom, zadaj im te 

same zagadki, które nam zdałaś.

 Ciocia: Dobrze, a więc posłuchacie. Kto to jest?

  Tłustego mleka da nam na serek 

  i pięknej wełny na ciepły sweterek. (Owca) 

  (Z książki Antologia literatury dla najmłodszych, A. Ożyńska-Zborowska, Warszawa 2002, str. 287).

 Ciocia: Świetnie! A teraz druga zagadka. Kto to jest?

  Latem mieszka w domku na łące, ma pod opieką owce pasące.

  A kiedy zbliżają się chłody, schodzi z nimi do zagrody. (Pasterz)

 Uwaga:  Jeżeli potrafi sz narysować owce i pasterza, to zamiast zagadek słownych, możesz zadać zagadki rysunkowe. 

Narysuj najpierw owcę, a potem pasterza. Pozwól dzieciom odgadywać już w trakcie rysowania, ale 

zacznij od takich elementów, które nie zdradzą od razu, że jest to owca czy pasterz. 

 Ciocia: Dzisiaj opowiem wam historię, którą opowiedział Pan Jezus, kiedy był tutaj na zie-

mi. A jest ona właśnie o pewnym pasterzu i jego owcach. Posłuchajcie...
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L E KC J A  B I B L I J N A : 

Be, be, beee...! Tak płacze owieczka, kiedy dzieje jej się coś złego. Może np. jest głodna albo 

chce jej się pić. A może jest zmęczona albo zraniła się. Jeżeli coś takiego spotka owcę, wte-

dy robi ona dużo hałasu. W ten sposób przywołuje kogoś, o kim wie, że na pewno przyjdzie 

i zajmie się nią. Ten ktoś, to pasterz. Pasterz kocha swoje owieczki i jest dla nich dobry. Ma pod 

swoją opieką nie tylko jedną owieczkę, ale bardzo dużo owieczek. Każdą z nich zna po imieniu. 

Gdybyście znaleźli się na łące, gdzie pasą się owce, to moglibyście usłyszeć, jak pasterz woła: 

Czarnulka, idź wolniej, Kędziorka, nie bój się, na pewno przejdziesz po tym mostku. Owieczki 

cieszą się, kiedy pasterz woła je po imieniu. Wtedy wiedzą, że on na pewno je kocha. 

Ty też lubisz, kiedy ktoś woła cię po imieniu, prawda? W Biblii przeczytałam o kimś, kto 

zna twoje imię. O kimś, kto zna imiona wszystkich ludzi na całym świecie. To Pan Jezus. On 

powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem (GP), a ci, którzy przyjęli Go do swojego ser-

ca są Jego owieczkami. Czy przyjąłeś już Pana Jezusa do swojego serca? Czy jesteś już Jego 

owieczką? Jeżeli tak, to z całą pewnością Pan Jezus kocha cię i troszczy się o Ciebie (ZZ). Je-

żeli nie, to zaproś Go do swojego serca, a zobaczysz, jak będzie się o ciebie troszczył (ZN). 
Dobry pasterz prowadzi swoje owieczki w takie miejsca, gdzie rośnie zielona, soczysta 

trawa i gdzie jest czysta woda. Pan Jezus jest dobrym pasterzem (GP). On nie chce, abyś 

chodził głodny albo spragniony, dlatego troszczy się o to, abyś codziennie miał na śniadanie 

świeże bułeczki, masełko, abyś mógł napić się mleka albo dobrej herbatki. Bądź wdzięczny 

Panu Jezusowi za Jego miłość i troskę o ciebie (ZZ).

Pan Jezus chce nakarmić cię też w inny sposób. Tego pokarmu nie można ugryźć jak cia-

steczka albo napić się jak Coca-Coli. Tym pokarmem można się nakarmić, kiedy się go czyta 

lub słucha. Jak nazywa się ten pokarm, czy już wiecie? (pozwól dzieciom odpowiedzieć). Ten 

pokarm nazywa się Biblia. Pan Jezus chce, abyś słuchał uważnie, gdy ktoś czyta ci z Biblii. 

Dzięki temu pokarmowi będziesz coraz lepiej poznawał Dobrego Pasterza i wiedział, jak się 

zachowywać, aby Mu się to podobało.

Czasami zdarza się, że owieczka idzie sobie swoją własną drogą i gubi się. Czy wiecie, co 

wtedy robi pasterz? On tak długo szuka zgubionej owieczki, aż w końcu ją znajdzie. Często 

w czasie poszukiwań rani sobie ręce, kiedy odsuwa kłujące krzaki. Często też naraża swoje 

życie, kiedy wspina się na wysokie skały. Jednak szuka tak długo, dopóki w końcu nie znaj-

dzie owieczki. Każdy, kto nie przyjął Pana Jezusa do swojego serca, też jest zgubiony tak 

jak ta owieczka. Jest niegrzeczny, robi co mu się podoba, ale tak naprawdę nie jest szczęś-

liwy. Jeżeli nigdy jeszcze nie przeprosiłeś Pana Jezusa za swoje złe zachowanie, zrób to 

dzisiaj i zaproś Go do swojego serca, a On będzie troszczył się o ciebie i pomoże ci być 

dobrym dzieckiem (ZN).

Dobry pasterz wie także, że jego owieczki muszą odpocząć, dlatego co wieczór prowadzi 

je do zagrody – to taki dom dla owieczek. Jeden, dwa, trzy... pasterz liczy swoje owieczki. 

Musi upewnić się, czy wszystkie z nim doszły. Czy wiecie, co robi pasterz, kiedy owieczki 

śpią? Pomyślicie pewnie, że też idzie spać. O nie, dobry pasterz pilnuje zagrody, aby żaden 

dziki zwierz nie zakradł się i nie zranił owcy, albo żeby jej nie ukradł złodziej. Pan Jezus jest 

dobrym pasterzem (GP). Kiedy śpisz, On czuwa, aby nic złego ci się nie stało. Podziękuj Mu 

za Jego miłość i troskę o ciebie (ZZ).

PROPONOWANA MODLITWA: 
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że troszczysz się o nas jak dobry pasterz o swoje owce. Pomóż mi być 

twoją posłuszną owieczką. Amen.
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PYTANIA DO POWTÓRKI: 

 1.  Skąd wiesz, że pasterz, o którym wam opowiadałam, opiekował się swoimi owcami? 

(Szukał dla nich miejsc z soczystą trawą i czystą wodą, chronił je przed złodziejami 

i dzikimi zwierzętami)

 2.  O kim Biblia mówi, że jest Dobrym Pasterzem? (O Panu Jezusie)

 3.  W jaki sposób Pan Jezus troszczy się o nas? (Troszczy się o to, abyśmy mieli co jeść, 

pić, gdzie mieszkać, aby rodzice mogli zarabiać pieniądze, chroni nas od niebezpie-

czeństw itd.)

 4.  Co musimy robić, aby poznać naszego Dobrego Pasterza? (Czytać Biblię i słuchać 

tego, co w niej jest napisane)

 5.  Co musisz zrobić, aby Pan Jezus stał się twoim Pasterzem? (Zaprosić Go do swojego 

serca)

PROPONOWANE ZABAWY: 
 1.  Zabawa ruchowa Pasterz i owce
 Pomoce: Niepotrzebne.

 Zabawa:  Dzieci zamieniają się w owce i idą za pasterzem, czyli nauczycielem. Umów się 

z dziećmi, że owce są posłuszne i dokładnie wykonują polecenia pasterza. 

  Polecenia: zatrzymujemy się (wszystkie dzieci stają w miejscu), jemy trawę i pije-

my wodę (dzieci naśladują czynność picia i jedzenia), odpoczywamy (dzieci kładą 

się na dywanik, jeżeli to możliwe, a jeżeli  nie, mogą stanąć w miejscu itd.). 

  Od czasu do czasu na dany znak dzieci naśladują głos owcy na głosce be.

 2.  Zabawa ruchowa Posłuszna owca
 Pomoce: Niepotrzebne.

 Zabawa: Umów się z dziećmi, że są posłusznymi owcami. Poproś, aby dokładnie wykony-

wały twoje polecenia. Jeżeli ktoś się pomyli, odpada na jakiś czas z zabawy. 

  Polecenia: podskocz dwa razy, idź za mną, stój, wspinaj się po skałach (marsz 

z wysokim unoszeniem kolan), jedz trawę, połóż się itd.

POMYSŁY DO PRAC PLASTYCZNYCH: 

 1.  Obraz Na pastwisku (wykonany techniką collage) 

 Materiały: Duży arkusz papieru pakunkowego, farby plakatowe, klej, nożyczki oraz różno-

rodne materiały, takie jak: ścinki kolorowego papieru, kawałki włóczki, waty, ma-

teriału, gaza, piórka, korek, guziki, patyczki, muszelki itp.



 Wykonanie:  Najpierw zaprojektuj z dziećmi obraz, potem podziel dzieci na grupy. Każda 

z grup wykonuje jakąś część obrazu, np. zagrodę, skały, drzewa, zarośla, niebo, 

owce itd.

 2.  Arkusz Pasterz i owce (patrz: płyta CD).

 3.  Kolorowanka Pan Jezus dobrym pasterzem (patrz: płyta CD).




