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Centrum Misji i Ewangelizacji www.cme.org.pl 

 
Konspekt szkółki niedzielnej  

propozycja 

Niedziela Wieczności 
 

 
Główna myśl: Pan Bóg spełnia swoje obietnice 
Tekst: 2 P 3,9 – przyjście dnia Pańskiego  
Wiersz: 1 Tm 2,4a „Który ( Bóg) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni” 
 
Cele:  
Dziecko poznało historię Bożych obietnic i ich spełnienia.   
Dziecko wie, że Pan Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. 
Dziecko zostało zachęcone, aby przekazywać innym Bożą ewangelię.  
 
Propozycja piosenek: „Słyszałem o tym” , Śpiewnik „Najpiękniejsze o Jezusie” wyd. Augustana, nr 40 
Można puścić piosenki zespołu Arka Noego: „Stary Abraham” z płyty „hiphip hura Alleluja!”,  
oraz „Nigdy nie zostawisz mnie” z płyty „A gu gu”  
 
 
I. Wstęp 
1. Obietnica  propozycja dla młodszych dzieci 

Pomoce: kartki rozsypane po sali, przygotowane nagrody –mogą to być cukierki, naklejki, zrobione wersety  
(pomysł  prowadzącego)  
 
Przebieg:  
 
Prowadzący wita się z dziećmi.  
 
Witajcie, przyszłam dzisiaj na szkółkę, zaczęłam wyciągać rzeczy z mojej siatki i rozsypały mi się kartki. Nie 
zdążyłam ich jeszcze pozbierać. Dlatego bardzo was proszę, żebyście pomogli mi je pozbierać. Obiecuje wam, 
że za pomoc coś dostaniecie.  
 
Prowadzący z dziećmi zbiera rozsypane kartki.  
  
Dziękuję bardzo za waszą pomoc. Szybko nam to poszło. A teraz, tak jak obiecałam, mam coś dla was.  
Gdy będę wam rozdawała tę obiecaną nagrodę, zastanówcie się co to jest OBIETNICA.  
 
Dzieci odpowiadają, a prowadzący i pomocnik rozdają nagrody.  
 
Obietnica to zapewnienie zrobienia, dania komuś czegoś. Przykładem może być moja dzisiejsza obietnica,  
którą wam dałam. Powiedziałam, że gdy pomożecie mi pozbierać rozsypane kartki, dostaniecie nagrodę.  
I otrzymaliście ją. Czy jeszcze ktoś wam coś obiecał? I czy dotrzymał danej obietnicy?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Gdy obietnica zostaje spełniona, wtedy cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi. Lecz, gdy dana obietnica nie zostaje 
dotrzymana, a obiecano nam, np. fajną wycieczkę – wtedy nie odczuwamy radości, pojawia się smutek, 
niezadowolenie, a nawet złość, bo przecież to było nam obiecane.  
Teraz pomyślcie, czy wy też coś komuś obiecaliście? Na przykład mamie, tacie, siostrze, bratu itd.  
„Już będę grzeczny, obiecuję”, „Obiecuję, że już nie będę się bił.” I czy danej obietnicy dotrzymaliście?  
 
Odpowiedzi dzieci.  
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Podsumowanie:  
Musimy przyznać, że różnie to bywa z dotrzymywaniem obietnic. Czasem coś obiecujemy, a potem złożonej 
obietnicy nie dotrzymujemy. Dzisiaj opowiemy wam o Bożych obietnicach. O obietnicach, które Pan Bóg dał 
ludziom, i które zostały spełnione. 
  
2. Dotrzymać obietnicy propozycja dla starszych  

Pomoce: kartki z zapisanymi literami słowa OBIETNICA przymocowane do tablicy, zapisane na kartkach 
przysłowia dotyczące obietnicy: OBIECANKI CACANKI, OBIECAĆ GRUSZKI NA WIERZBIE, 
OBIECYWAĆ ZŁOTE GÓRY.  
 
Przebieg:   
 
Prowadzący wita wszystkich. 
 
Witajcie.  
Na tablicy są umieszczone litery, które po ułożeniu utworzą hasło jednowyrazowe. Czy ktoś ma pomysł, co to 
może być? Jeżeli nie macie pomysłów, to podam wam pierwszą literę poszukiwanego wyrazu. Pierwsza litera to: 
„O”.  
 
Układanie hasła. 
 
Poszukiwane słowo to OBIETNICA. Co to jest obietnica? 
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
„Obietnica to zapewnienie dane komuś, że mu coś dobrego damy, lub zrobimy.” Takie wyjaśnienie słowa 
OBIETNICA podaje „Wielki słownik języka polskiego” wyd. PWN.  
Czy wam też ktoś coś obiecał? Czy wy komuś coś obiecaliście?  
 
Odpowiedzi dzieci. 
 
Łatwo jest coś komuś obiecać, lecz trudniej potem tej obietnicy dotrzymać. Kilka z powiedzeń mówi nam  
o obietnicach dawanych na wyrost. Czy znacie może takie? Na kartkach zapisane są powiedzenia dotyczące 
obietnicy. Przeczytajmy je.   
 
Ochotnicy czytają zapisane powiedzenia.  
 
O czym mówiło pierwsze powiedzenie? „Obiecanki cacanki” – ktoś coś obiecuje, lecz jego obietnica jest 
nieszczera, na pewno jej nie dotrzyma.  
A drugie? „Obiecać gruszki na wierzbie” – obiecać komuś coś niemożliwego. Gruszki na wierzbie na pewno  
nie urosną, więc dana obietnica też nie zostanie spełniona.  
A trzecie powiedzenie? „Obiecywać złote góry” – obiecywać komuś wielki korzyści, często bez możliwości  
ich spełnienia. Więc taka obietnica też nie może zostać spełniona.  
 
Podsumowanie:  
Wiemy już, że obietnica to zapewnienie zrobienia czegoś. Wiemy też, że czasem dotrzymanie obietnicy jest 
trudne. Dzisiaj też opowiem wam o obietnicach – Bożych obietnicach danych ludziom. Ludzie często nie 
dotrzymują składanych przyrzeczeń, jednak Boże obietnice zawsze się spełniają.  
 
II. Szkółka  
Pomoce:  Biblia, obrazki przedstawiające Boże obietnice, o których na szkółce będziemy mówić, odtwarzacz 
płyt, płyty zespołu Arka Noego „Hiphip hura, alleluja” oraz „A gu gu”. 
 
Przebieg:  

1.  Boże obietnice – proszę posłuchajcie uważnie piosenki „Stary Abraham”.  
Piosenka ta mówiła o obietnicach, które Pan Bóg dał Abrahamowi. Co Pan Bóg obiecał?  Że będzie miał 
tylu synów ile gwiazd na niebie, oraz że dostanie ziemię. I Pan Bóg spełnił swoje obietnice. Abrahamowi  
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i Sarze urodził się syn Izaak oraz otrzymał ziemię, którą nazwano Ziemią Obiecaną. Pan Bóg dotrzymał 
swoich obietnic. Lecz to nie wszystko.    
2. Obietnica dana Mojżeszowi – Z ziemi, którą Abraham otrzymał, Izraelici znaleźli się w Egipcie.  

(Uwaga dla prowadzącego: ze starszymi dziećmi przypomnieć historię o tym, jak Izraelici znaleźli się  

w Egipcie, o Józefie. Z młodszymi króciutko przypominamy postać Józefa.) Tam  stali się niewolnikami, 
ciężko pracowali dla Egipcjan. Pan Bóg widział to, słyszał ich skargę i dlatego wybrał Mojżesza, który 
stał się Bożym posłańcem. Jego zadaniem było wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej do ziemi, 
którą Pan Bóg im obiecał, „…do ziemi opływającej w mleko i miód” (2 Mż 3,17). I tak się stało.  
Z Bożym prowadzeniem wyprowadził Mojżesz Izraelitów z Egiptu. Ruszyli do Ziemi Obiecanej. 
Wędrówka do Ziemi Obiecanej niosła nadzieję na coś lepszego, na nowy dom.  
(Propozycja dla młodszej grupy: zaśpiewać „Słyszałem o tym”). Zaśpiewajmy piosenkę pt. „Słyszałem  
o tym”.  

 
Śpiewamy piosenkę „Słyszałem o tym”. 
     

3. Ziemia Obiecana – wędrówka do Ziemi Obiecanej trwała bardzo długo. Im Izraelici dłużej szli,  
tym bardziej byli niecierpliwi. Myśleli, że Ziemia Obiecana będzie gdzieś niedaleko, a tu szli i szli,  
a obiecanego celu nie widać. Szybko zapomnieli o trudach, jakie znosili w Egipcie, lecz pamiętali, że  
w Egipcie mieli pod dostatkiem jedzenia, w przeciwieństwie do tego, co było teraz. Okazywali Panu 
Bogu i Mojżeszowi niezadowolenie. Oburzali się, a przecież sami błagali Boga o pomoc, o wyzwolenie. 
Złożyli Panu obietnicę, że będą Mu posłuszni, jednak danego słowa nie dotrzymywali. Lecz Pan Bóg  
był cierpliwy i czekał. Był z nimi i pomagał im. I tak przez 40 lat. Po 40 latach wędrówki przez 
pustynię, Izraelici  doszli do celu, do Ziemi, którą Pan Bóg im obiecał – do Kanaanu i zdobyli miasto 
Jerycho. (Można przypomnieć historię zdobycia Jerycha.) Gdy Pan Bóg obiecuje, to zawsze dotrzymuje 
słowa. Chociaż na wypełnienie obietnicy Izraelici musieli czekać przeszło 40 lat, jednak Boża obietnica 
spełniła się – otrzymali Ziemię Obiecaną. 

4. Obiecany Zbawiciel – na wypełnienie innej Bożej obietnicy ludzie musieli czekać o wiele dłużej niż na 
wejście do Ziemi Obiecanej. Nie było to kilkadziesiąt lat, lecz wiele setek lat, wiele wieków. Czy może 
już wiecie o jakiej Bożej obietnicy teraz wam powiem?  

 
Odpowiedzi dzieci. 
 
To była Boża obietnica, którą Pan Bóg dał Adamowi i Ewie, gdy wypędzał ich z raju, gdy okazali się 
nieposłuszni. Zerwali owoc z zakazanego drzewa. To była obietnica posłania Zbawiciela, który pokona szatana. 
I ludzie na przyjście obiecanego Zbawiciela czekali. Gdy  Zbawiciel nie przychodził, ludzie znowu zaczęli się 
niecierpliwić, wołać do Pana, pytać, czy czasem nie zapomniał o danej obietnicy. Lecz Bóg pamiętał o danej 
obietnicy. W odpowiednim czasie posłał na świat Zbawiciela, swojego Syna, Jezusa. A jak ludzie przyjęli tego 
tak długo oczekiwanego Zbawiciela? Nie wszyscy Go poznali. Pan Jezus urodził się w Betlejem, w stajni, Maria 
położyła Go w żłóbku. Pierwsi przywitali Go pasterze. Takie było przyjęcie na świecie tego długo oczekiwanego 
Zbawiciela, który przyszedł na ziemię, by umrzeć na krzyżu za grzechy każdego z nas. Lecz Pan Jezus też 
zmartwychwstał.  
5. Obietnica powtórnego przyjścia Jezusa – Gdy Pan Jezus odchodził do nieba, obiecał, że idzie przygotować 
w niebie miejsca. A gdy je przygotuje, przyjdzie znowu i weźmie do siebie tych, którzy Go kochają, tych, którzy 
Mu ufają (J 14,2-3). Czy o tej obietnicy pamięta?  
 
III. Zakończenie 
Przeczytajmy słowa zapisane w 2 Liście Piotra 3,9: „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż 
niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz, 
aby wszyscy przyszli do upamiętania.”  
 
Pan Bóg pamięta o swojej obietnicy, kocha człowieka, jest cierpliwy i czeka, by jak najwięcej ludzi usłyszało  
o Nim i Jego wielkiej miłości, żeby jak najwięcej osób znalazło swoje mieszkanie w niebie. I dzisiejsza niedziela 
nazwana Niedzielą Wieczności, mówi o tym, że jest jeszcze czas, by pomyśleć o tym, gdzie się znajdę, gdy Pan 
Jezus przyjdzie znowu? Czy czeka na mnie przygotowane miejsce w domu Bożym?    
Posłuchajmy piosenki Arki Noego „Nigdy nie zostawisz mnie”. Pan Bóg tak jak obiecał, jest w każdej chwili  
z tobą, ze mną. Dla Niego jesteś cenny i ważny. Jeżeli zaufamy Panu, wtedy otrzymamy nagrodę, miejsce  
w niebie, gdy przyjdzie.  
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1. Wiersz biblijny 
„Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni.” 1 Tm 2,4a  
 
Pomoce: mała piłeczka, na dużej kartce przykleić wycięte z gazet postaci różnych osób, a nad nimi zapisać 
słowa wiersza: „Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni.” 1 Tm 2,4a 
Propozycja dla starszych – starsi wykreślają  słowa wiersza z przygotowanej łamigłówki zamieszczonej na 

ostatniej stronie konspektu (8). Najpierw należy wykreślić litery z łamigłówki, następnie zapisać pozostałe  

litery w wyznaczonym miejscu. Powstały wiersz przeczytać kilka razy.  

 
Przebieg:   
 
Wytłumaczyć dzieciom wiersz. 
 
Dzisiejszy wiersz przekazuje nam ważną wiadomość: Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie poznali prawdę o Bożej 
dobroci i łasce, bo dla Pana Boga każdy człowiek jest ważny. Niezależnie od tego czy ktoś jest mały czy też 
duży, ma dużo pieniędzy czy może mało, jest dziewczyną czy chłopcem. Wszyscy jesteśmy dla Boga ważni  
i On chce, by każdy człowiek został zbawiony. Zbawiony czyli, by poznał Jezusa i przyjął Go do swojego serca 
– został uratowany od złego. Jezus i Jego krzyż to jedyny dla nas ratunek i schronienie. 
 
Wiersz wspólnie czytamy kilka razy. Następnie wszyscy robią kółko, prowadzący mówi pierwszy wyraz wiersza 
i rzuca piłką do wybranej przez siebie osoby. Osoba łapie piłkę i mówi kolejny wyraz wiersza i rzuca piłkę do 
kolejnej osoby, która robi podobnie (łapie piłkę, mówi kolejne słowo wiersza i rzuca piłkę do następnej osoby). 
Tak można powtarzać wiersz kilka razy. Prowadzący zwraca uwagę na to, by rzucać piłkę do osób, które jeszcze 
nie mówiły.   
 
2. Prace plastyczne 
A. Boża obietnica 
Pomoce: załącznik zamieszczony na str. 5, kredki, kolorowa bibuła, klej 
 
Przebieg: obrazek należy pokolorować lub wykleić. Potem można go użyć do tego, by innym opowiedzieć  
o tym, że każdy człowiek jest ważny dla Boga, który zawsze spełnia swoje obietnice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Jezus spełnioną obietnicą 
Pomoce: załącznik zamieszczony na następnych stronach; kredki, kolorowa bibuła, klej, nożyczki  
 
Przebieg: krzyż (s. 6) – pokolorować lub wykleić, następnie wyciąć go, a na niego przykleić wiersz. Można 
skorzystać z drugiej wersji (s. 7), gdzie wiersz jest już zapisany na krzyżu. Krzyż kolorujemy lub wyklejamy.  
Gotowy można komuś podarować.  
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