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Konspekt szkółki niedzielnej
propozycja
Niedziela przedpostna Estomihi

Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa
Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie
Wiersz: Mk 8,34b: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech […] naśladuje mnie.”
Cele:
Dziecko wie na czym polega naśladowanie Jezusa.
Dziecko potrafi wytłumaczyć co to znaczy naśladować Jezusa.
Dziecko zostało zachęcone do tego, by naśladować Jezusa.

I. Wstęp
1. Idę do celu
Pomoce: W sali wyznaczyć strzałkami i tasiemkami drogę do przejścia. Na jej końcu umieścić cel,
którym będzie pudełko. Do niego włożyć papierowe stopy z zapisanym wierszem oraz narysowaną na
szarym papierze drogę.
Informacja dla prowadzącego: opis pomocy z pudełka umieszczone są w punkcie „Nauka wiersza”.
Przebieg:
Witajcie, mam nadzieję, że lubicie bawić się w „Podchody”, czyli w grę, w której grupa porusza się
po wyznaczonych śladach, by dojść do celu. Właśnie taką trasę przygotowałam/-em dla was. Proszę,
ustawmy się, pójdziemy razem. Wypatrujcie oznaczeń drogi – strzałek, tasiemek, żeby dobrze iść
i dojść do celu. Oznaczenia te będziemy zbierać po drodze.
Grupa z prowadzącym idzie po wyznaczonej trasie; szuka i zbiera wskazujące drogę strzałki.
Doszliśmy do końca, teraz musimy znaleźć ukryte pudełko.
Wspólne szukanie pudełka.
Znaleźliśmy, zobaczmy co jest w środku. Jest droga oraz kilka stóp, na których jest coś zapisane.
To jest wiersz biblijny. Usiądźcie teraz na miejsca. Nauczymy się tego wiersza.
Nauka wiersza
„Jeśli kto chce pójść za mną, niech […] naśladuje mnie.” Mk 8,34b
Pomoce: na szarym papierze narysować drogę, z kolorowego papieru wyciąć 6 stóp, na których
zapisany będzie wiersz. Na pierwszej stopie zapisujemy: „Jeśli kto”, na drugiej: „chce pójść”,
na kolejnych: „za mną,” „niech […] naśladuje”, „mnie”, a na szóstej odnośnik: „Mk 8,34b”.
Stopy z wierszem będą przyczepiane na drogę.
Przebieg:
Dzisiejszy wiersz, którego będziemy się uczyć jest pewną instrukcją. A instrukcja – to sposób
postępowania, dokładna wskazówka, pouczenie. I nasz dzisiejszy wiersz to właśnie taka instrukcja,
która mówi o tym, co należy robić, gdy chce się pójść za Jezusem. Dowiedzmy się, jak brzmi ta
instrukcja.
Prowadzący przyczepia na drogę przygotowane stopy.
Przeczytajmy teraz wszyscy głośno ten fragment biblijny: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech […]
naśladuje mnie” Mk 8,34b.
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Informacja dla prowadzącego: podczas kolejnych powtórzeń należy zdejmować stopy. Na koniec
wszystkie stopy przyczepić w dowolnej kolejności, a zadaniem dzieci będzie ułożyć poprawnie wiersz.
Podsumowanie:
Czy wiecie co znaczy naśladować?
Odpowiedzi dzieci.
Naśladować to postępować podobnie jak ktoś inny. Wzorować się na kimś, na czymś. A co to znaczy
naśladować Jezusa? O tym teraz wam powiem i zapiszemy to.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, wiersz Jana Brzechwy pt. „Samochwała”, rysunek „Człowiek niosący krzyż” ze str. 4,
duża kartka papieru z napisem „NAŚLADOWAĆ”, flamaster
Potrzebny rysunek zamieszczony jest na końcu konspektu (za zgodą portalu św. Izydora
www.isidorus.net).
Przebieg:
1. Jezus wzywa do naśladowania – Naśladować, czyli postępować podobnie. A co Pan Jezus mówił
o naśladowaniu Go? On podał warunki jakie trzeba spełnić, by Go naśladować, by iść za Nim.
Przeczytajmy jeden wiersz z Ewangelii Marka 8,34. (prowadzący czyta dla młodszej grupy,
a w starszej ochotnik) Zapewnie niektóre słowa są niezrozumiałe, ale zaraz postaram się je wyjaśnić.
a)

zaprzeć się samego siebie – co znaczy zaprzeć się samego siebie? To znaczy nie myśleć
tylko o sobie, nie chwalić się tym co potrafię!

Tak jak robiła to samochwała z wiersza Jana Brzechwy1:
Samochwała w kącie stała
I wciąż tak opowiadała:
„Zdolna jestem niesłychanie,
Najpiękniejsze mam ubranie,
Moja buzia tryska zdrowiem,
Jak coś powiem to już powiem,
Jak odpowiem to roztropnie,
W szkole mam najlepsze stopnie,
Śpiewam lepiej niż w operze,
Świetnie jeżdżę na rowerze,
Znakomicie muchy łapię,
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie,
Jestem mądra, jestem zgrabna…”
Informacja dla prowadzącego: pod hasłem: „NAŚLADOWAĆ”, zapisane zostaną przeczytane
warunki: 1. zaprzeć się samego siebie, 2. brać swój krzyż na siebie.
Zaprzeć się samego siebie to znaczy:
(zapisać pod punktem 1 )
• nie uważać siebie za najlepszego,
• nie uważać siebie za najmądrzejszego,
• nie uważać siebie za kogoś, kto wszystko wie najlepiej, zna wszystkie odpowiedzi.
Nie to, co „ja” chcę. Moje „ja” jest nieważne. Tak, jak robił to Pan Jezus. On chociaż jest Bogiem,
potrafił z tego zrezygnować i pomagał innym. Także i ty możesz naśladować Jezusa pomagając
innym.

1

http://czasdzieci.pl/czytanki/id,261de-jan_brzechwa_samochwala.html, 30.01.2015, godz. 13.20.
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b)

•
•
•
•

branie swego krzyża na siebie – wziąć swój krzyż na siebie, to nie znaczy, by nosić
ze sobą drewniany, duży krzyż, taki jak ten, na którym umarł Pan Jezus. (Na kartce
z napisem „NAŚLADOWAĆ”, pod punktem 2. można przymocować rysunek ze str. 4.
Dorysować do rysunku strzałki wskazujące na krzyż i zapisać, co może być naszym
krzyżem.)
ten krzyż to cierpienie, czyli ból, który nas spotyka.
krzyżem mogą być różne obowiązki, które mamy wykonać, ale nam się nie podobają.
krzyżem może być też zrezygnowanie z czegoś, na czym bardzo nam zależy.
krzyż to wytrwałość i wierność Panu Bogu, nawet wtedy, gdy jest się wyśmianym,
prześladowanym ( podać jakiś prosty przykład).

III. Zakończenie
Pan Jezus zachęca każdego, by szedł za Nim, naśladował Go, czyli wziął swój krzyż i postępował
podobnie jak On. Jezus Chrystus jest zawsze z nami i pomaga nam, a jak ty możesz pomagać?
Czy jest coś z czego możesz zrezygnować?
Odpowiedzi dzieci.
By pamiętać o tym, że możemy naśladować Jezusa pomagając innym – zrobimy kalendarz, w którym
będziecie mogli zapisywać lub rysować w jaki sposób każdego dnia naśladowaliście Pana Jezusa.
2. Prace plastyczne
A. Kalendarz
Pomoce: załącznik „Kalendarz” (na str. 5), kredki, ołówek
Przebieg: dziecko otrzymuje kalendarz, który podpisuje swoim imieniem i ozdabia. Zadaniem dziecka
jest, by każdego dnia/tygodnia uzupełniało go poprzez zapisywanie lub rysowanie, jak w tym czasie
naśladowało Jezusa.

3

człowiek niosący krzyż
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