Konspekt szkółki niedzielnej
propozycja
19. niedziela po Trójcy Świętej
Główna myśl: Pan Bóg daje kolejna szansę
Tekst: 2 Mż 34,4-10 –drugie kamienne tablice
Wiersz: Ps 86,5a: „Ty bowiem Panie, jesteś dobry i przebaczasz”
Cele:
Dziecko zostało zapoznane z historią drugich kamiennych tablic.
Dziecko rozumie, że Bóg daje kolejną szansę, lecz trzeba o nią poprosić.

I. Wstęp
1. Historia Mojżesza –przypomnienie – propozycja dla młodszych dzieci
Pomoce: Biblia dla dzieci z obrazkami, lub obrazki przedstawiające historię Mojżesza, aż do momentu
otrzymania przykazań; kamienne tablice z przykazaniami, zrobione np. z szarego papieru i pocięte na
kilka części
Obrazki zamieszczone na stronach 5,6,7,8 za zgodą portalu św. Izydora: www.isidorus.net.
Przebieg:
Prowadzący wita wszystkie dzieci.
Dzień dobry wszystkim, jak się macie? Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, dzisiaj opowiem
wam o osobie, która wcale dobrze się nie miała. Na początku krótkie przypomnienie, a potem
dowiecie się, dlaczego ta osoba nie miała się dobrze.
Prowadzący, korzystając z Biblii dla dzieci lub z przygotowanych obrazków, krótko opowiada o
Mojżeszu. O tym, jak po urodzeniu musiał być ukrywany, jak został wyłowiony z rzeki,
znajdując się w koszu, przez córkę faraona. O tym, jak Pan Bóg wybrał Mojżesza, by
wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. O wyjściu Izraelitów z Egiptu i dojściu do Góry
Synaj. I o tym, jak Pan Bóg dał ludowi przykazania, których mieli przestrzegać.
Wiemy już, że tą osobą jest Mojżesz. Otrzymał on od Pana Boga przykazania. Jeśli ułożymy te puzzle,
dowiemy się na czym zostało zapisane Boże prawo.
Dzieci układają rozłożone kawałki.
Wyszły nam tablice, co prawda tylko papierowe, lecz Pan Bóg swoje przykazania zapisał na
kamiennych tablicach – tak mogły one wyglądać. Na początku powiedziałam wam, że jednak Mojżesz
wcale nie miał się tak dobrze. Dlaczego tak było, co się stało? Zaraz się tego dowiemy.
2. Co wiem o Mojżeszu? –konkurs – propozycja dla starszych dzieci
Pomoce: należy przygotować kilka pytań, które dotyczą życia Mojżesza (od narodzin, aż do chwili
dojścia do Góry Synaj). Rysunek kamiennych tablic, podzielony na tyle puzzli, ile jest pytań.
Przebieg:
Osoba prowadząca wita wszystkich.
Dzień dobry, dzisiaj na początek proponuję mały konkurs. Mam przygotowane pytania, będę je czytać
i kto zna odpowiedź, podnosi rękę. Gdy osoba zostanie wyznaczona, wtedy dopiero odpowiada. Jeżeli
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odpowie dobrze, będzie mogła wybrać jeden z rozsypanych elementów i przymocować
w odpowiednim miejscu na tablicy. Wszystkie rozsypane elementy tworzą całość.
Prowadzący czyta pytanie. Wyznaczona osoba odpowiada. Po dobrej odpowiedzi losuje jeden
z przygotowanych puzzli – element kamiennych tablic. Wybrany element przymocowuje do
tablicy. Po odgadnięciu następnych pytań, kolejne elementy puzzli są wybierane i układane,
tak, by powstała całość.
Przypomnieliśmy sobie postać Mojżesza. Jego życie nie zawsze było radosne. Wiele razy musiał
mierzyć się z trudnościami i przeszkodami. O jednej takiej sytuacji dzisiaj Wam opowiem.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, obrazki flanelografu do historii o Mojżeszu
Przebieg:
1. Mojżesz na Górze Synaj – Mojżesz często rozmawiał z Bogiem, był Mu posłuszny. I gdy Pan Bóg
powiedział, że ma wstąpić na Górę Synaj, Mojżesz poszedł tam. Będąc na górze otrzymał od Pana
Boga zapisane na kamiennych tablicach przykazania, by ludzie o nich zawsze pamiętali. Co te zasady
mówią?
Informacja dla prowadzącego: młodszym dzieciom można krótko powiedzieć o przykazaniach,
np.: Jest tylko jeden Pan Bóg i tylko Jemu trzeba służyć. Nie wolno kłaniać się innym bożkom.
Odpoczywaj w dzień święty. Należy szanować swoich rodziców. Nie wolno zabijać, kraść.
Należy dochowywać wierności. Nie wolno kłamać. Nie wolno pożądać rzeczy, które należą
do innych. Starsi samodzielnie przypominają kolejne przykazania.
Przykazania, które Mojżesz otrzymał to bardzo ważne zasady. Pan Bóg chce, by ludzie by się nich
trzymali. I chociaż przykazania zostały zapisane bardzo dawno temu, to obowiązują one także i
dzisiaj. My też mamy ich przestrzegać. Nie wolno nam kraść, kłamać, mamy szanować rodziców itd.,
ale wróćmy do Mojżesza, który jest na górze.
2. Rozbite tablice – Gdy Mojżesz dłuższy czas nie schodził, ludzie zaczęli się zastanawiać, co się
stało, byli zniecierpliwieni. Zrobili więc sobie złotego cielca, wokół którego tańczyli i do którego się
modlili, zamiast do Pana Boga. Mojżesz zszedł z góry z kamiennymi tablicami i zobaczył co się dzieje
w obozie – lud, który jeszcze nie tak dawno zgodził się być posłuszny Bogu, teraz od Niego odszedł.
W gniewie roztrzaskał niesione tablice i zniszczył cielca. Izraelici zrozumieli, że źle zrobili modląc się
do fałszywego boga. Zasłużyli na karę. Mojżesz rozkazał im pokutować. Żałowali tego, że byli
nieposłuszni.
3. Nowe kamienne tablice – Pan Bóg rozkazał Mojżeszowi wyciosać z kamienia dwie nowe tablice,
by na nich umieścić te same słowa, które były zapisane na poprzednich. Mojżesz miał czas na
wyciosanie nowych tablic do rana. Następnie Pan polecił Mojżeszowi znowu wejść na górę Synaj
i stanąć przed Nim.
4. Mojżesz wstawia się za ludem – Mojżesz zrobił tak, jak kazał mu Bóg. Następnie zabrał
wykonane przez siebie tablice i wszedł rankiem na górę. Tam zaczął wołać do Boga: „Panie, Panie
miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność (…) odpuszczający winę,
występek i grzech (…) I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon i rzekł: Jeżeli
znalazłem łaskę w oczach twoich, Panie racz pójść, Panie w pośrodku nas (…) odpuść winy nasze i
grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie” (2 Mż 34,9). Mojżesz przepraszał, za to co zrobił
lud, wstawił się za nim i błagał o wybaczenie,.
Powtórzmy teraz, co Mojżesz powiedział o Bogu, jaki On jest. Pan jest miłosierny, łaskawy, nieskory
do gniewu, czyli że nie wpada szybko w gniew, jest bogaty w łaskę i wierność, gotowy odpuścić winę.
I o odpuszczenie Mojżesz prosi także dla Izraelitów.
III. Zakończenie
Wspaniały Pan wysłuchał słów Mojżesza, wybaczył nieposłusznemu ludowi. Dał mu drugą szansę.
Zawarł z ludem przymierze, dając im drugie kamienne tablice z przykazaniami. Łaskawy Bóg, o
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którym mówimy, chce dać drugą szansę także tobie, gdy zejdziesz z Bożej drogi i będziesz
nieposłuszny. Możesz tak jak Mojżesz przeprosić Pana Boga i prosić Go o wybaczenie. Gdy
zrozumiesz, że źle zrobiłeś, tak jak doszedł do tego lud Izraela, i tak jak on będziesz żałować – Pan
Bóg jest dobry i przebaczy ci.
1. Wiersz biblijny
„Ty bowiem Panie, jesteś dobry i przebaczasz.” Ps 86,5a
Pomoce: narysować dwie kamienne tablice i zapisać na nich wiersz.
Przykład poniżej.

Przebieg:
Wytłumaczyć dzieciom wiersz.
Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że Pan Bóg jest łaskawy, miłosierny, szybko nie wpada w gniew.
Dzisiejszy wiersz, którego chcemy się nauczyć na pamięć, także mówi nam o tym, jaki jest Pan Bóg.
Przeczytaliśmy, że Pan Bóg jest dobry i przebacza. Co to znaczy, że ktoś jest dobry? To znaczy, że
jest życzliwy, przyjazny, serdeczny, szlachetny. A co znaczy przebaczać? To znaczy darować, nie
pamiętać złego, odpuszczać. I taki jest właśnie Pan Bóg. On jest dobry i przebacza.
Dzielimy dzieci na 2 grupy, które otrzymują po kamiennej tablicy. Gdy jedna grupa mówi swoją część
wiersza – wstaje. Powtarzamy to kilka razy. Następnie grupy zamieniają się tablicami i powtarzają tę
część wiersza, którą otrzymali. Na koniec tablice można odłożyć, a grupy powtarzają cały wiersz już
razem.
2. Prace plastyczne
A. Mojżesz – propozycja dla młodszych dzieci
Pomoce: skopiowany załącznik „Mojżesz” (str. 9), kredki, kolorowy papier, klej
Przebieg: kolorowanie obrazka
B. Tablice kamienne
Pomoce: załącznik „Tablice kamienne” (str. 10) skopiowany na twardszym papierze, plastelina,
mazaki, kredki, wiersz, klej
Pomoce: tablice kamienne z załącznika kolorujemy lub wyklejamy. Następnie przyklejamy poznany
wiersz (starsi mogą ten wiersz sami napisać)
C. Przykazania
Pomoce: załącznik „Przykazania” (str. 11) skopiowany na twardszym papierze, dziurkacz, kawałek
wstążki, klej, różne drobne elementy do ozdobienia
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Przebieg: należy każdy element dokładnie wyciąć. W kole zrobić dziurkaczem otwór, przez który
przeciągnie się wstążkę. Następnie wycięte koło można pokolorować, nakleić na nie wycięte tablice
z przykazaniami. Całość można ozdobić.
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