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I. Wstęp 
 

Historia nietoperza Gacka 

 Kiedy zrobiło się ciemno, rodzina małych nietoperzy wyruszyła na poszuki-

wanie odpowiedniej kryjówki na zimę. Pani nietoperzowej bardzo podobała się 

stara studnia, ale tata twierdził, że to nie jest bezpieczne miejsce dla tak licznej 

rodziny.  

-Musimy poszukać, czegoś większego. Może jakiejś groty albo przytulnego strychu 

– mówił. -Dlatego zabrałem was na tę wycieczkę, może tym razem znajdziemy 

nasz nowy, zimowy dom. -Tato, tato – wołał najmniejszy nietoperz, -ja na pewno 

coś znajdę. Wiesz, że jestem dobry w znajdowaniu różnych kryjówek.  

-Tak wiem, synu – kiwał głową tata. –wysyłaj rozważnie dźwięki. Tak coś czuję, 

że dzisiaj znajdziemy coś ciekawego.  

 Rodzina nietoperzy leciała z zawrotną szybkością. Po drodze mijali lasy, po-

la, małe i duże domy, zabudowania gospodarcze, aż nagle … najmłodszy jak nie 

zacznie piszczeć z radości: -Mam! Coś znalazłem! Tam na górce!  

Gacek, bo tak miał na imię najmłodszy nietoperz, podfrunął do taty i zapytał: -

Tato, czy to dobra kryjówka dla naszej rodziny? Oczom, a raczej uszom nietope-

rzy przedstawił się widok okazałego budynku z wysoką wieżą. Tu mała dygresja, 

nietoperze mają bardzo słaby wzrok, ale za to świetny słuch. Można śmiało po-

wiedzieć, że uszami patrzą na świat.  

-Tato, mamo, prawda, że cudowna kryjówka!? – piszczał mały Gacek. -Tak, ni-

czego sobie – mruczał z zadowolenia tata. -Ale czy znajdziemy jakąś szczelinę, że-

by wejść do środka? – martwiła się mama. -Mamo, nie martw się, w żaluzjach na 

wieży są szpary – krzyczał na całe gardło Gacek. 

I tak rodzina nietoperzy zamieszkała … Jak myślicie gdzie? Tak. Ich nowym do-

mem zostało poddasze dużego, wiejskiego kościoła.  

-Tak, tu możemy spędzić zimę. Jest tu dużo miejsca, a co najważniejsze dosyć cie-

pło – cieszył się tata. -Dzieci, zachowujcie się grzecznie – powiedziała mama, -My 

z tatą lecimy na obchód naszego nowego gospodarstwa.  

Rodzice oblecieli cały strych. Zajrzeli w każdy kąt i każdą szparkę. Nowe miejsce 

bardzo przypadło im do gustu. Niepokoiła ich tylko zachodnia strona strychu, 

bowiem tam znalazły wielką dziurę z dziwnym łańcuchem. Nie wiedziały co to 

jest, więc na wszelki wypadek, postanowiły zakazać dzieciom bawić się w tej czę-

ści. -Dzieci – mówił poważnym głosem tata, -możecie się wszędzie bawić, zabra-

niam wam jednak wlatywać do zachodniej strony strychu. Jest tam pewna dziu-



ra, która nas z mamą niepokoi. Dlatego zabraniamy wam bawić 

się w jej pobliżu. Zrozumiano?  

Małe nietoperki kiwały głowami. Tak się złożyło, że kiedy rodzi-

ce przekazywali te instrukcje dzieciom, nie było pośród nich Gac-

ka, gdyż postanowił on wylecieć na zewnątrz na małe co nie co, bo bardzo bur-

czało mu w brzuszku. 

 Powoli wstawał nowy dzień. Promienie słoneczne budziły ze snu ludzi i 

zwierzęta. Kogut piał na płocie. A na kościelnym strychu nietoperze szykowały 

się do snu. Uczepiły się grubej belki, zwisały jeden obok drugiego głową w dół. 

Powoli zaczynały cichutko pochrapywać. Tylko Gacek nie mógł zasnąć. Może to z 

nadmiaru emocji? Był dumny, że to on znalazł nowy dom dla swojej rodziny. Ty-

le tu miejsca, tyle nowości. –Nie, nie będę spać. Rozejrzę się trochę, może znajdę 

coś ciekawego – powiedział do siebie. 

Jak pomyślał tak zrobił. Z zachodniej strony dolatywał do Gacka, wspaniały za-

pach. Postanowił to zbadać. Kiedy znalazł się nad wielką dziurą w podłodze, za-

pach stał się jeszcze bardziej intensywny. Sfrunął w dół, a raczej ześlizgnął się 

po łańcuchu. Nagle znalazł się na wielkim żyrandolu, z którego unosił się ten za-

pach, a dokładniej z tego, co było zawieszone pod nim. 

 -Już wiem, to zapach lasu – ucieszył się Gacek. Ten zapach znał bardzo dobrze, 

bo przecież urodził się w dziupli drzewa. Zrobiło mu się miło i przyjemnie. Wtulił 

się w sosnowe igiełki. Ale co to? … Nagle do maleńkiego nosa doleciał jeszcze je-

den zapach. Tym razem był to zapach ognia. O! Ten zapach znał Gacek też bar-

dzo dobrze i wiedział, że jest niebezpieczny. Postanowił działać szybko. Zlokali-

zował ogień i z caaałych sił dmuchnął. -Ale jestem dzielny – pochwalił siebie gło-

śno, -ugasiłem pożar. Gacek zadowolony z siebie usiadł z powrotem na żyrando-

lu, ale nie na długo, bo wystraszył go gruby głos. Uciekając w popłochu na 

strych, zdążył jeszcze usłyszeć takie słowa: -O, ktoś zgasił świeczkę na wieńcu 

adwentowym …  

Gacek nie rozumiał zupełnie tych słów, ale obiecał sobie, że wróci jeszcze kiedyś 

w to miejsce, bo bardzo mu się tu podobało. (cdn) 

Krótka rozmowa z dziećmi i zgrabne przejście z historii o nietoperzu Gacku do 

historii biblijnej. 
 

Przykładowe pytania: 

 Jak myślicie przez jaką dziurę wleciał Gacek do kościoła? 

 Co było zawieszone pod żyrandolem?  

 Dlaczego na wieńcu adwentowym paliła się świeca? 

 Co to jest wieniec adwentowy i w jakim celu umieszcza się go w kościele? 

 Co oznacza słowo Adwent?  

 

Adwent to oczekiwanie, to wyczekiwanie na … 

 Dziś rozpoczynamy Czas Adwentu. Czekamy, odliczamy dni, i niedziele do 

Świąt Bożego Narodzenia, ale także oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa 

Chrystusa na Świat.  My dziś czekamy na przyjście Jezusa, podobnie było wiele 

lat temu w Jerozolimie. Wtedy też wielu ludzi oczekiwało na przybycie Pana Je-

zusa. 

 



II. Historia biblijna - Ew. Mateusza 21,1-9 
 

 Jezus posyła dwóch uczniów po osiołka. 

 Uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy. 

 Ludzie rozpościerają szaty i gałęzie palm przed Jezusem. 

 Okrzyki: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w 

imieniu Pańskim! Hosanna na wysokościach! 

 Wielka radość z przybycia Jezusa do Jerozolimy. 

 

Odniesienie historii biblijnej do dzisiejszego dnia. Rozmowa z dziećmi. 

  Mieszkańcy Jerozolimy bardzo cieszyli się z przybycia Jezusa do ich miasta, 

czy my też cieszymy się, że Jezus przybywa do mojego miasta, do mojego do-

mu? 

 Mieszkańcy Jerozolimy byli przygotowani (szaty, gałązki palm), a czy ja je-

stem przygotowany na przybycie Jezusa? 

 Jak powinienem się przygotować na przyjście Jezusa? 

 Zewnętrznie: porządek i czystość w domu 

 Wewnętrznie: porządek i czystość w sercu 

 Jak zaprowadzić porządek w sercu? 

 Czytanie Bożego Słowa, modlitwa: dziękuję i przepraszam. 
 

III. Wspólna modlitwa  
 

IV. Nauka wersetu biblijnego  

„Oto Król twój przychodzi do ciebie”. Mt. 21,5 

Krótka rozmowa z dziećmi jak rozumieją ten werset biblijny, będzie zarazem 

podsumowaniem lekcji biblijnej.  

V. Praca plastyczna 

Dzieci robią wieńce adwentowe, które zabierają ze sobą do domów.  

Nauczyciel kseruje na zielonej kart-

ce kółka z tekstami biblijnymi, a 

następnie na kartce z bloku tech-

nicznego szablon wieńca adwento-

wego. Dzieci wycinają kółeczka, 

składają na pół i numerują od 1 do 

25. Każdą połowę kółeczka należy 

przykleić na kartce z wersetem, tak 

jak „podpowiada” siwa elipsa. W 

domu dzieci razem z rodzicami, naj-

lepiej wieczorem, bo wtedy jest tro-

chę więcej czasu, czytają przypada-

jący na dany dzień werset biblijny. 

Odliczanie można rozpocząć od 1 

grudnia, a pierwszą niedzielę Adwentu przeznaczyć na zrobienie tej pracy. Kie-

dy werset przypadający na dany dzień zostanie przeczytany, wtedy dzieci odgi-

nają kółeczko. W ten sposób powstanie trójwymiarowy wieniec adwentowy, a co 

jest najważniejsze, dzieci i rodzice będą mieli codzienny kontakt ze Słowem Bo-

żym. 
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