Konspekt szkółki niedzielnej

opracowany na podstawie „Na skrzydłach orlich”, Maria Gawlas, wydano staraniem Komisji Wychowania
Chrześcijańskiego przy współudziale Wydawnictwa „Zwiastun”

3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate)

Zachęcenie do radości ze zmartwychwstania Jezusa
Główna myśl: Jezus – mój Zbawiciel
Tekst: Ewangelia św. Jana 20,24-29 – wyznanie Tomasza
Wiersz przewodni Ewangelia św. Jana 20,28:
„Pan mój i Bóg mój”
Cele:
Dziecko wie, dlaczego Tomasz nazwany jest niewiernym.
Dziecko potraﬁ powiedzieć z pamięci słowa, które powiedział Tomasz, gdy zobaczył Jezusa.
Dziecko wie, że powinno trzymać się Jezusa.
I. Wstęp
1. Kotwica
Pomoc:

rysunek lub zdjęcie kotwicy (można zrobić ją z kartonu), zdjęcie statku

Przebieg:

pokazujemy dzieciom kotwicę i rozmawiamy z nim na temat: Co to za przedmiot? Gdzie używana
jest kotwica? Do czego służy?

Podsumowanie:

Gdy statek ma zarzuconą kotwicę, wtedy stoi pewnie, jest bezpieczny i nigdzie nie odpłynie. Życie człowieka także przypomina statek z kotwicę. Kotwica to jest wiara, a statek to
życie. Dzięki kotwicy, czyli wierze nasz statek, czyli życie może być bezpieczny i nie odpłynie
w nieznanym kierunku.
Dziś spotkamy się z człowiekiem, którego kotwica wiary została zerwana. Dowiemy się też,
co się z tym wiązało. A o kogo chodzi i jak się nazywał, tego musicie się dowiedzieć, podczas
słuchania mojej historii. Słuchajcie więc uważnie.

II. Przebieg lekcji
1. Niewiara Tomasza – Ten człowiek miał na imię tak, jak w dzisiejszych czasach nazywają się niektórzy
chłopcy. Gdy jego przyjaciele powiedzieli mu: „Pan zmartwychwstał! On żyje! Pokazał się nam! Widzieliśmy Go!” On odpowiedział: ”Nie wierzę, nie wierzę! Dopóki nie ujrzę Jego ran na rękach, znaków po
gwoździach i nie włożę w nie palca, a mojej ręki w Jego bok, nie uwierzę!”. Wiecie już jak się ten człowiek
miał na imię? (dzieci odpowiadają). Tak, to był Tomasz. Był bardzo smutny i zrozpaczony, że Pan Jezus
umarł. To przecież na Nim, na Jezusie, oparł całe swoje życie, gdy z Nim chodził jako uczeń. Teraz po tych
strasznych wydarzeniach jego wiara – kotwica, która trzymała go, zerwała się. Tomasz był jak statek bez
kotwicy. Jak czytamy w Ewangelii Jana 20,24, Tomasza nie było z uczniami, gdy przyszedł Jezus. Być może
dla niego po śmierci Jezusa, wszystko wydawało się stracone. A tymczasem gdyby był z uczniami, mógł
się spotkać z Jezusem. Tak samo i na nas dziś czeka Jezus – w kościele, na szkółce. Czy czeka daremnie,
bo nam się nie chce pójść na szkółkę, bo jest ciekawy ﬁlm, bo jest ładna pogoda i można pojeździć na
rowerze?
2. Jezus podstawą naszej wiary – Ale co z Tomaszem? W Biblii czytamy, że po ośmiu dniach uczniowie znowu byli razem. Tym razem był z nimi i Tomasz. Drzwi były zamknięte. Wtedy wśród nich zjawił się Jezus
i powiedział: „Pokój wam!” i spojrzał na Tomasza i powiedział: „Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i dał
tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary tylko wierz” (Ewangelia Jana 20,27). Ale Tomasz nie
potrzebował już dotykać ran Jezusa. On wiedział, że to jest On. Zawołał więc: „Pan mój i Bóg mój”. Jego
wiara na nowo stała się taką pewną kotwicą na mocnym gruncie. Punktem oparcia był Jezus.

III. Zakończenie
A jaka jest twoja wiara? Czy jest mocna i trzyma się Jezusa? Czy mogę powiedzieć głośno, tak jak Tomasz:
„Pan mój i Bóg mój”.
1. Wiersz biblijny
Ewangelia św. Jana 20,28: „Pan mój i Bóg mój”
Pomoc:

każde słowo jest zapisane na kartce innym kolorem

Przebieg:

wiersza uczymy używając palców; każdy wyraz to jeden palec; wyciągamy przed siebie zaciśniętą
dłoń; mówiąc poszczególne słowa wiersza, prostujemy jeden palec, zaczynając od kciuka

2. Prace plastyczne
A. Kwiat z napisem
Pomoce:
kolorowe kartki, nożyczki, kredki, nitka, taśma klejąca
Przebieg:

dzieci na kartkach rysują 5 płatków kwiatka; na każdym płatku zapisane zostaje jedno słowo wiersza; płatki wycinamy i łączymy ze sobą za pomocą nitki lub taśmy klejącej, tworząc w ten sposób
kwiatek

B. Kotwica
Pomoce:
przygotowany na kartce z bloku technicznego lub tekturze wzór kotwicy (dla każdego dziecka),
farby, mazaki, nożyczki, plastelina, wydrukowany wiersz biblijny
Przebieg:

kotwicę należy pokolorować, wykleić plasteliną, a następnie wyciąć ją i przykleić na niej wiersz
biblijny
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