
  

Konspekt szkółki niedzielnej 

Główna myśl:  Duch Święty przychodzi

Tekst:  Dzieje Apostolskie 2,1-12 – zesłanie Ducha Świętego
 Dzieje Apostolskie 2, 14-41 – kazanie Piotra

Wiersz przewodni: Księga Zachariasza 4,6 b 
„Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan”.
                          
Cele:  
Dziecko wie, jakie jest dziś święto – zesłanie Ducha Świętego.
Dziecko widzi różnicę, jaka zaszła w postawie uczniów w dniu zesłania Ducha Świętego.
Dziecko wie, że Duch Święty chce pomóc także jemu. 

I. Wstęp
1. Dlaczego tak często rozmawia? – scenka propozycja dla młodszych  

Pomoce:  kartka z napisem OBIETNICA (można wykorzystać napis z poprzedniej szkółki). 

Przebieg:  Krótkie przypomnienie treści szkółki z poprzedniej niedzieli – Podczas szkółki w poprzednią nie-
dzielę rozmawialiśmy o obietnicach (przyczepiamy napis OBIETNICA), które Pan Bóg składał lu-
dziom i zawsze je spełniał. Mówiliśmy też o tym, że powinniśmy zawsze spełniać daną obietnicę. 
Opowiadałam wam także o obietnicy, którą Pan Jezus złożył uczniom. Czy pamiętacie, co im obie-
cał? (odpowiedzi dzieci)

Podsumowanie:   Uczniowie otrzymali od swojego nauczyciela Jezusa Chrystusa obietnicę, że jeżeli będą Go 
kochać i przestrzegać Jego przykazań to pośle im Pocieszyciela. Dzisiaj przekonamy się, czy 
złożona przez Jezusa obietnica została spełniona. Posłuchajcie.  

II. Szkółka
Pomoce:  Biblia, obrazki flanelografu do historii Zesłania Ducha Świętego, kalendarz, mazak.

1. Spełniona obietnica – Pan Jezus odszedł do nieba. Przestraszeni uczniowie przebywali w Jerozolimie, 
w jednym miejscu, tak jak im polecił (Łk 24,49). Czekali, bo Pan Jezus obiecał posłać  Pocieszyciela. Mijały 
dni - jeden, drugi, trzeci ( zaznaczamy w kalendarzu dni, które upływały – aż do 10 dnia) i kolejne, a oni 
cierpliwie czekali i modlili się (Dz 1,14). Upłynęło (patrząc na kalendarz dzieci mogą policzyć ile minęło 
dni) dziesięć dni i w końcu nadszedł ten wyczekiwany. Uczniowie byli w domu, gdy nagle powstał szum 
z nieba, jakby zerwał się wiatr i napełnił cały dom (można zaproponować dzieciom, by wstały i poruszały 
podniesionymi rękami oraz  wydawały odgłosy szumiącego wiatru). Jeszcze nie ochłonęli z wrażenia, 
jakie na nich zrobiło to wydarzenie, gdy nad każdym z nich ukazały się ogniste płomyki. Oznaczało to, 
że przyszedł obiecany przez Jezusa Pocieszyciel – Duch Święty. To było coś tak niesamowitego, że ludzie 
w Jerozolimie byli zdumieni i jednocześnie zaciekawieni tym, co się stało. Także dlatego, że uczniowie, 
którzy do tej pory ukrywali się, teraz, napełnieni Duchem, wyszli i zaczęli głośno mówić ludziom o Jezu-
sie. Już się nie bali, że mogą trafić do więzienia. 

2. Działanie uczniów – Piotr, który wcześniej ze strachu o własne życie wyparł się Jezusa i powiedział, że 
Go nie zna, stanął przed wielkim tłumem ludzi i odważnie mówił o tym, że Jezus umarł za nich na krzyżu 
(informacja dla prowadzącego: przygotowując się do szkółki przeczytaj Dz 2,14-41). Powiedział: „To wy 
skazaliście go na śmierć” (Dz 2,23). Skąd ta odwaga? Apostoł Piotr czuł, że jest z nim Pan – Duch Święty 
i mu pomaga. Mowa Piotra, napełnionego Duchem Świętym, oskarżającego słuchaczy, poruszyła tłumy. 
Ponad trzy tysiące ludzi uwierzyło wtedy w Jezusa. Ci, którzy uwierzyli pytali: „Co mamy robić?”. Piotr 
powiedział im: „Upamiętajcie się, pokutujcie i uwierzcie w Jezusa Chrystusa” (Dz 2,38).

1. Święto Zesłania Ducha Świętego 



III. Zakończenie
Duch Święty przyszedł – obietnica została spełniona. Duch Święty – Pocieszyciel sprawił, że uczniowie nie byli 
już tacy przestraszeni, nie wierzyli już tylko we własne siły, lecz stali się odważni i polegali na Panu. 
Działanie Ducha Świętego nie straciło nic ze swej aktualności. On chce działać i wśród nas, czy pozwolisz mu 
na to? Czy chcesz stać się odważnym pomocnikiem Pana?
Nie polegaj tylko na własnej sile, lecz módl się , by Duch Święty cię prowadził. O tym mówi wiersz, którego się 
dziś nauczymy.

1.  Wiersz biblijny
„Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan”.  Księga Zachariasza 4,6

Pomoce:  Wiersz zapisany na 5 płomykach ognia. 

Przebieg:  Płomyki przymocowujemy tak, by utworzony został jeden duży płomień. Tłumaczymy wiersz dzie-
ciom: Nie jesteśmy ani tak mocni, ani tak silni, choć czasem może nam się tak wydawać, by po-
radzić sobie ze wszystkim. Wybrany na dziś wiersz biblijny to  Boża obietnica, że Duch Święty ma 
moc, by nam pomóc. 

2.  Prace plastyczne
A. Zesłanie Ducha Świętego  (obrazek zamieszczony za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net)

Pomoce:  obrazek „Zesłanie Ducha Świętego”, kredki.

Przebieg:  Dzieci kolorują obrazem, mogą też dorysować pozostałych uczniów.

B. Płomyk z kirigami - odmiana origami
Pomoce:  kartka papieru, nożyczki, ołówek, linijka, kredki lub kolorowy papier (żółty, czerwony), klej.

Przebieg:  Kartkę papieru składamy na pół (dłuższym bokiem). Na złożonym papierze zaznaczamy w dolnej 
części pasek o szerokości ok. 6 cm. Na zgięciu kartki, zaczynając od zaznaczonego paska, rysujemy 
pół płomyka (tak by pasek i płomyk były ze sobą połączone), następnie nacinamy w połowie przy-
gotowany 6 cm pasek tak, by na końcach zostało ok. 2 cm. Potem wycinamy całość. Po rozłożeniu 
płomyk można pokolorować lub wykleić, na pasku zapisać wiersz biblijny; dolną część paska od-
ciągamy do tyłu, i płomyk można już założyć na głowę (patrz zdjęcia gotowej pracy).
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Nie dzięki mocy, ani dzięki sile,
lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan.

Księga Zachariasza 4,6

Załącznik „Zesłanie Ducha Świętego”


