
  

Konspekt szkółki niedzielnej 

Główna myśl: Jezus wypełnił Boże obietnice

Tekst:  Iz 52,7-10 – Pan wybawi Syjon z niewoli   
Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 42,1-3; Micheasza 5,1
Ewangelia Mateusza 1, 21-23; Ewangelia Mateusza 2,5; Ewangelia Łukasza 2,7-14 

Wiersz przewodni: Izajasz 52,7c
„Twój Bóg jest królem.”
                          
Cele:  
Dziecko wie kim jest prorok.
Dziecko potrafi powiedzieć co to jest obietnica.
Dziecko zna proroctwa dotyczące narodzin Jezusa.

I. Wstęp
Osoba prowadząca szkółkę niedzielną mówi: Drogie dzieci, witam Was w czwartą niedzielę adwentową! 
(Po przywitaniu się z dziećmi zapalamy lub dorysowujemy na wieńcu adwentowym czwartą świecę.)  

1. Wersja dla starszych dzieci – Kto zapowiadał? 

Pomoce:   litery słowa „PROROK” (zapisane na osobnych kartkach i rozłożone w sali), sznurek, klamerki. 

Przebieg:  Osoba prowadząca szkółkę wita dzieci: Witam was serdecznie w czwartą, ostatnią już niedzie-
lę adwentową (zapalamy lub rysujemy czwartą świecę na wieńcu adwentowym). Niedziela ta 
mówi o zbliżającej się radości. Nadchodzący czas, święta Bożego Narodzenia, to czas pełen ra-
dości i wesela. Cieszymy się, ponieważ przychodzi ten długo oczekiwany i zapowiadany Zbawiciel 
– Jezus. Zapowiadany … Czy wiecie, co to znaczy zapowiadać? (odpowiedzi dzieci) Zapowiadać 
to informować, zawiadamiać o czymś, podawać do wiadomości. Przyjście Jezusa na ziemię było 
zapowiadane. Żeby dowiedzieć się przez kogo, musicie wykonać pewne zadanie. Otóż po całej sali 
są porozkładane litery, które musicie odszukać, a później ułożyć z nich słowo. A gdy już ułożycie 
słowo, to używając klamerek przyczepicie litery do rozwieszonego sznurka (dzieci szukają liter, 
a później układają z nich słowo). 

Informacja dla prowadzącego: Jeżeli dzieci jest więcej, to można przygotować kilka zestawów liter, każdy 
w innym kolorze. Wtedy każda grupa szuka swojego zestawu liter w określonym kolorze.

Podsumowanie:   Ułożyliście słowo „prorok”. A wiecie kim jest prorok? (odpowiedzi dzieci) Prorok to osoba, 
którą wybrał Pan Bóg. Jego zadaniem było przekazywanie ludziom tego, co  Pan Bóg po-
wiedział. Prorok zapowiadał przyjście obiecanego, wyczekiwanego przez ludzi Zbawiciela. 
A znacie jakiegoś proroka, który wypełniał Boże zadanie? (odpowiedzi dzieci) Byli to między 
innymi prorocy Izajasz i Micheasz. Zaraz przeczytamy co powiedział im Pan Bóg.

2. Wersja dla młodszych dzieci – Przekaż  dalej

Pomoce:  zdjęcia przedstawiające osoby, które mogą przekazywać różne ważne informacje: np. rodzice, 
brat, nauczyciel, lekarz…

Przebieg:  Osoba prowadząca szkółkę wita dzieci: Witam was serdecznie w czwartą, ostatnią już niedzielę 
adwentową. Niedzielę, która mówi o zbliżającej się radości, bo na świat przychodzi Jezus (zapala-
my, lub rysujemy czwartą świecę na wieńcu adwentowym). Proponuję, żebyśmy usiedli w półkolu 
tak, żeby wszyscy dobrze widzieli zdjęcia, które tutaj mam (prowadzący pokazuje przyniesione 
zdjęcia). Popatrzcie i zastanówcie się, kto to może być? Co takiego ważnego ta osoba mogłaby 
powiedzieć? (słuchamy odpowiedzi dzieci, ewentualnie podpowiadamy).
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Podsumowanie:   Nazwaliście osoby na zdjęciach i powiedzieliście jakie ważne informacje mogłyby wam prze-
kazać, powiedzieć. A dziś chcemy mówić o ważnych słowach, które przekazał Bóg, używając 
do tego wybranych ludzi. Tymi ludźmi byli prorocy. Boże informacje dotyczyły narodzin Jego 
Syna, Zbawiciela – Jezusa. Prorocy wypełnili swoje zadanie i  powiedzieli ludziom to, co usły-
szeli. A my je sobie dziś przypomnimy.

II. Szkółka

Pomoce:  Biblia, rysunek żłóbka (pomoc w postaci ilustracji do szkółki zamieszczona na końcu materiałów), 
pięć strzałek na których zapisane są odnośniki: Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 
42,1-3; Micheasz 5,1 oraz małe karteczki i mazak.

Przebieg:  Przymocowujemy do tablicy rysunek żłóbka, a później po kolei doczepiamy strzałki z zapisanymi 
odnośnikami, których starsze dzieci będą szukać w Biblii, a potem czytać. Młodszym dzieciom 
opowiada prowadzący. 

Dla starszej grupy: Prowadzący szkółkę robi krótkie wprowadzenie na temat znaczenia słowa „obietnica” 
i pyta dzieci o ich doświadczenia związane z przyrzeczeniami w ich życiu. Z pewnością dzieci będą miały dużo 
do powiedzenia na temat dotrzymanych i niedotrzymanych przyrzeczeń, czasu oczekiwania, niecierpliwości, 
nadziei itp. Następnie ochotnicy czytają wyznaczone fragmenty z Biblii. Potem prowadzący przeprowadza 
krótką rozmowę wyjaśniającą o tym, co usłyszeli, a na koniec dzieci zapisują na kartce obietnicę, która zawarta 
była w przeczytanym fragmencie (np.: urodzi się w Betlejem). Kartkę doczepiamy do odpowiedniej strzałki. 
Robimy tak z wszystkimi wyznaczonymi biblijnymi tekstami. 

1.  Proroctwa Starego Testamentu – Osoba prowadząca szkółkę mówi: Przeczytajmy słowa, które powiedział 
prorok Izajasz:

 - otwórzmy Księgę Izajasza 7,14 (czyta ochotnik, potem  mówimy o tym jaką obietnicę zawierał przeczytany 
fragment), przeczytaliśmy, że panna urodzi syna, który będzie miał na imię Immanuel, czyli Bóg z nami 
(ochotnik zapisuje obietnicę na kartce i przymocowuje ją pod odpowiednią strzałką – tak samo robimy 
z pozostałymi przeczytanymi obietnicami),

 - Księga Izajasza 9,1-6 – oczekiwany Zbawiciel będzie światłością, przyniesie radość i wesele, urodzi się 
dziecko, które będzie nazwane: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Będzie 
mocny, sprawiedliwy, prawy, przyniesie pokój. Takie będzie Jego Królestwo,

 - Księga Izajasza 11,1-5 – zapowiadany, długo oczekiwany Zbawiciel będzie pochodzić z rodu Isajego, będzie 
mądry, posłuszny Bogu, sprawiedliwy, będzie pomagał tym, którzy pomocy potrzebują,

 - Księga Izajasza 42,1-3 – zapowiadany Zbawiciel będzie sługą, nie będzie krzyczał, będzie prawy, tym co się 
źle mają będzie pomagał,

 - Księga Micheasza 5,1 – zapowiadany Zbawiciel urodzi się w mieście Betlejem.
2.   Wypełnione Boże Słowo  – Boże Słowa, które przeczytaliśmy, wypowiedziane były przez proroków, setki 

lat wcześniej zanim urodził się Pan Jezus. Prorok Izajasz i Micheasz działali ok. 700 roku przed naszą erą, 
czyli zanim na świat przyszedł Jezus. W końcu Boże Słowa, obietnice wypełniły się w osobie Jezusa. Wiemy 
o tym, że się spełniły ponieważ… (pokazujemy na zapisane obietnice, a dzieci opowiadają historię, która im 
się przypomina, a dotyczy tego co mówi obietnica, jaki był Jezus, co robił – pomagał ludziom, uzdrawiał, 
karmił).
- matką Jezusa była Maria,
- Jezus mówił o sobie, że jest światłością świata,
- był sprawiedliwy,
- był sługą, dał przykład by służyć innym, myjąc swoim uczniom nogi podczas Ostatniej Wieczerzy,
- gdy chodził po ziemi pomagał ludziom, karmił głodnych, uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał,
- urodził się w Betlejem.

Dla młodszej grupy: Prowadzący przed szkółką zapoznaje się z wybranymi proroctwami Starego Testamentu. 
Zanim jednak rozpocznie temat proroctw, robi krótkie wprowadzenie na temat znaczenia słowa „obietnica” 
i pyta dzieci o ich doświadczenia związane z przyrzeczeniami w ich życiu. Podobnie jak w grupie starszej 
dzieci będą miały z pewnością dużo do powiedzenia na temat dotrzymanych i niedotrzymanych przyrzeczeń, 
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czasu oczekiwania, niecierpliwości, nadziei itp. Później prowadzący opowiada dzieciom, co takiego prorocy 
mówili o Jezusie, jaki On będzie, co będzie robił. Dzieci pomagają w opowiadaniu. Można skorzystać z Biblii 
z obrazkami dla najmłodszych, używać flanelografu. Dzieci też mogą wziąć czynny udział w opowiadaniu 
historii, jeśli przedstawią w krótkich scenkach to jak prorocy zapowiadali przyjście Jezusa i to jaki On będzie. 

1.  Wypełnione proroctwa – Prorocy mówili, że Zbawiciel, na którego ludzie czekają urodzi się w … (dzieci 
mogą dopowiedzieć: w Betlejem), że będzie leżał w …  (dopowiedzi dzieci: w żłóbku, na sianie), Jego matką 
będzie… (dopowiedzi dzieci: Maria) Oczekiwany Zbawiciel będzie dla ludzi dobry, sprawiedliwy, będzie 
pomagał. Czy możecie podać historię, która opowiada o tym jak Pan Jezus pomaga ludziom? (odpowiedzi 
dzieci) Właśnie Pan Jezus pomógł wielu ludziom – karmił głodnych, leczył chorych. O tym wszystkim 
w zapowiedziach przyjścia Zbawiciela mówili prorocy.  

 
III. Zakończenie

Popatrzcie, to co mówił Pan Bóg przez proroków o przyjściu Zbawiciela, jest prawdą. Jego  obietnice wypełniły 
się, wtedy gdy na ziemię przyszedł Jezus. Dlatego już dziś możemy się cieszyć z przyjścia Pana, tak jak zachęca 
nas dzisiejsza niedziela. Niedziela radości.

1.  Wiersz biblijny
Twój Bóg jest królem. Izajasz 52,7c

Pomoce:  Wiersz zapisać na trzech zrobionych z papieru koronach. 
Na pierwszej koronie zapisać słowa – Twój Bóg
Na drugiej koronie – jest królem.
Na trzeciej – Izajasz 52,7c

Przebieg:  Wytłumaczyć wiersz: Nasz Bóg jest Tym, który sprawuje władzę, który wszystko trzyma w swojej 
ręce. Do Niego wszystko należy i od Niego wszystko zależy. Będąc blisko takiego Króla możemy 
czuć się bezpiecznie.

 Najpierw wszyscy czytamy zapisane słowa. Następnie dzieci dobierają się w dwójki i jedno dziec-
ko mówi wiersz drugiemu. Potem wiersz mówi dziecko, które słuchało. Teraz dzieci tworzą inne 
dwójki i powtarzają wiersz jak poprzednio. Na koniec wszystkie korony z zapisanym wierszem 
odwracamy, tak żeby nie było widać napisów i wszyscy mówią wiersz z pamięci.   

2.  Prace plastyczne

A. Wypełniona obietnica 
(obrazek znajdujący się w koronie zamieszczony za zgodą portalu św. Izydora www.isidorus.net)  

Pomoce:   załącznik „Wypełniona obietnica”, kredki, nożyczki.

Przebieg:  obrazek pokolorować, następnie koronę z obrazkiem wyciąć.

B. Królewska korona – wyroczek 

Pomoce:  niewielka kartka papieru, kredki, nożyczki, klej, ołówki oraz różne rzeczy, którymi można ozdobić 
koronę, wydrukowany poznany wiersz. 

Przebieg:  z otrzymanej kartki trzeba wyciąć koronę (własnego projektu), którą należy ozdobić, a na niej 
zapisać lub nakleić wydrukowany poznany wiersz.
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„Żłóbek” – pomoc do szkółki  



praca „Wypełniona obietnica”
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