Konspekt szkółki niedzielnej
1 NIEDZIELA PO EPIFANII - chrzest Jezusa

Główna myśl: Pan Jezus jest Barankiem Bożym.
Tekst: Jan 1,29-34 Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie
Wiersz przewodni: Ewangelia Jana 1,29 b
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”
Cele:
Dziecko wie, że Jezus nazwany jest Barankiem Bożym.
Dziecko potraﬁ powiedzieć, co stało się nad rzeką Jordan.
Dziecko wie, że Pan Bóg nazwał Jezusa swoim Synem.
Dziecko potraﬁ dziękować Jezusowi za to, co zrobił dla niego.
I. Wstęp
Ale woda – zabawa
Pomoc:

niebieski kawałek materiału/chusta/folia (do wyboru)

Przebieg:

Wszyscy siadają wokół położonej na środku niebieskiej chuście. Prowadzący inicjuje krótką rozmowę na temat: Z czym się kojarzy? Dlaczego? (odpowiedzi dzieci).Mnie kojarzy się z wodą. Wszyscy
wstają chwytają za brzegi chusty i wachlują nią tworząc fale. Można też umieścić na niej piórko,
które będzie na niej pod wpływem ruchu fruwać (krótka zabawa).

Podsumowanie: Woda, którą mieliśmy okazję „zrobić” falując chustą, będzie dziś ważnym elementem naszej
szkółki. Posłuchajcie.
W poprzednia niedzielę na szkółce mówiliśmy, o tym, że Jezus pokazał się ludziom –szukającym go mędrcom, jako mały chłopiec. Dziś poznamy Jezusa, który pokazuje się ludziom już
jako dorosły człowiek.
II. Szkółka
1. Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela – Wyobraźcie sobie rzekę, nazywa się Jordan (można z użytej we
wstępie chusty, zrobić rzekę), przybyło nad nią wielu ludzi, może tylu, ilu jest nas tu dzisiaj, a może nawet
więcej. To musiał być niezwykły widok. Po co ci wszyscy ludzie tu przyszli? (dzieci mogą spróbować odpowiedzieć) Przyszli, bo nad rzeką Jordan jakiś mężczyzna, ubrany w skórę z wielbłąda, głośno woła do ludzi,
by przestali robić złe rzeczy, a niektórych chrzci. Do tego człowieka, który nazywa się (dzieci jeżeli wiedzą
mogą odpowiedzieć) Jan Chrzciciel przybywa także Jezus. Podchodzi do Jana i prosi go, by go ochrzcił. Jan
Chrzciciel odmawia mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?”.
2. Jezus - Barankiem Bożym – Jan Chrzciciel nazywa Jezusa „Barankiem Bożym”. Dlaczego? (może dzieci
będą potraﬁły powiedzieć) Bo wie z jakim zadaniem Jezus przyszedł na ziemię. Wie, że stanie się On Barankiem, takim samym jak baranki, które kiedyś ludzie przynosili do świątyni i składali w oﬁerze, by przeprosić Boga za swój grzech. Jezus też odda swoje życie, umrze na krzyżu za grzechy – za nieposłuszeństwo
każdego człowieka, także twoje. Pan Jezus, wykonując to ważne zadanie, umierając za nasze grzechy, stał
się najważniejszą, najdoskonalszą oﬁarą, barankiem.
3. Chrzest Jezusa – W końcu Jan Chrzciciel chrzci Jezusa. Wchodzą do wody, Jan polewa głowę Jezusa wodą.
Potem wychodzą z wody.
4.Co się stało po chrzcie – Teraz następuje coś, czego Jan Chrzciciel i ludzie stojący na brzegu nie spodziewali się. Jezus – Syn Boży stoi przy rzece Jordan, a nad nim pojawia się gołębica – Duch Święty i z nieba
słychać głos samego Boga: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”.

III. Zakończenie
Czy wierzę i dziękuję, za to, że Pan Jezus jest Barankiem? – Czy wierzysz, że Pan Jezus jest Synem Bożym?
Przyszedł na świat, opuścił niebo i stał Barankiem także ze względu na ciebie? Czy to nie wspaniały dar?
Czy zastanawiałeś się już nad tym, w jaki sposób możesz dziękować Jezusowi, za to co uczynił, za jego dar?
(dzieci podają swoje propozycje)
1. Wiersz biblijny
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” J 1,29 b
Pomoce:

Wiersz zapisać na narysowanych na dużym papierze 3 owieczkach. Na jednej – „Oto Baranek
Boży”, na drugiej – „który gładzi grzech świata”, na trzeciej – „J 1,29 b”.

Przebieg:

Czytamy głośno wiersz biblijny. Następnie tłumaczymy, że Barankiem Bożym, o którym mówimy,
jest Jezus. On złożył najlepszą oﬁarę za grzechy, umarł za grzechy każdego z nas.

2. Prace plastyczne
A. Baranek do zawieszenia
Pomoce: Przygotowane na bloku technicznym wzory: na białej kartce (2 razy tułów baranka), na brązowej
kartce (głowa i 2 razy uszy baranka), kawałek wąskiej wstążeczki, klej, nożyczki,
4 drewniane koraliki, mazak, kawałek grubszej nitki, ruchome małe oczka.
Przebieg:

B. Gołąb
Pomoce:
Przebieg:

Przygotowane wzory wycinamy. Pomiędzy dwa tułowia baranka przyklejamy głowę, następnie
doklejamy z obu stron uszy. Na głowie rysujemy buzię, doklejamy lub rysujemy oczy. W zaznaczonych miejscach robimy otworki – przez dwa przeciągamy dwie takiej samej długości wstążki,
na których przymocowujemy drewniane koraliki (to będą nogi baranka), a trzeci otworek będzie
potrzebny do umocowania nitki, na której baranek będzie zawieszony.
kula styropianowa, ruchome oczy, kawałek czerwonej kartki z której zrobimy dziób, 5 piórek, nitka, szpilki, klej.
Każde dziecko otrzymuje kulę styropianową, w którą wbija z dwóch stron po dwa piórka, by stworzyć skrzydła. Jedno piórko wbija tworząc ogon gołębia, dokleja też oczy, z czerwonego papieru
robi dziobek. Na nitce zaczepionej dzięki szpilkom zawieszamy gołębia.

zdjęcie gotowego gołąbka
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Załącznik „Baranek do zawieszenia” na 1.niedzielę po Epifanii – chrzest Jezusa
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