Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl
Konspekt szkółki niedzielnej
propozycja
Ostatnia niedziela po Epifanii

Główna myśl: Pan Jezus nie chce żebyś się bał(-a)
Tekst: Mt 17,1-9 Przemienienie Jezusa
Wiersz: Mt 17,7b „Wstańcie i nie lękajcie się!”
Cele:
Dziecko poznało historię przemienienia Jezusa.
Dziecko zostało zachęcone do tego, by oddawać Jezusowi swoje lęki, strach.

I. Wstęp
1. Wycieczka w góry
Pomoce: mapa Izraela, plecak, przygotowany prowiant, peleryna przeciwdeszczowa, zdjęcia góry
Tabor (można znaleźć w Internecie)
Przebieg:
Prowadzący wita wszystkie dzieci.
Witajcie, mam do was pytanie, czy byliście już kiedyś na wycieczce w górach.
Odpowiedzi dzieci.
Z tego co usłyszałem, to większość z was była już na wycieczce. A czy do takiej wyprawy trzeba
się jakoś specjalnie przygotować? Co trzeba zabrać ze sobą?
Odpowiedzi dzieci.
Najpierw należy ustalić jaką górę chcemy zdobyć i wybrać trasę wędrówki. Można to zrobić używając
mapy. Gdy to już zostanie ustalone, wtedy musimy zadbać o to, by ubrać się odpowiednio do
panującej pogody, założyć dobre buty do wędrówki, mieć coś od deszczu. Można zabrać też coś do
picia, do jedzenia (prowadzący wyciąga z plecaka rzeczy, które wymienia). Zatem jesteśmy gotowi
na wycieczkę górską.
Podsumowanie: Zazwyczaj celem takiej wycieczki jest wyjście na szczyt wybranej góry. I uwaga,
dzisiaj zdobędziemy taki szczyt – szczyt góry Tabor (pokazać przygotowane zdjęcie góry).
A towarzyszyć będziemy Jezusowi.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, napis: GÓRA TABOR, umieszczony w miejscu widocznym sali, ilustracje do szkółki
można znaleźć na stronie: www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-transfiguration/
Przebieg:
1. Wyprawa na górę Tabor – Pan Jezus wziął ze sobą trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana (Mt 17,1),
którzy towarzyszyli Mu w ważnych wydarzeniach i wybrał się z nimi w podróż na górę. Uważa się, że
jest to góra Tabor, oddalona 17 km od Jeziora Galilejskiego. Jej wysokość to 588 m.n.p.m.
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(prowadzący pokazuje na mapie, gdzie leży góra Tabor i jej zdjęcie) To może i my udamy się z nimi na
górę?
Informacja dla prowadzącego – z młodszymi dziećmi można udać się na „wycieczkę” na górę Tabor.
Dlatego idziemy wolno w stronę napisu GÓRA TABOR. Gdy już tam dotrzemy, dzieci siadają,
a prowadzący opowiada dalszą część historii.
2. Objawiona Boża chwała – Gdy dotarli na szczyt góry stało się coś, co może przestraszyło uczniów,
ale i wprawiło ich w wielki zachwyt. Przeczytajmy (w starszej grupie czyta ochotnik), co o tym jest
napisane w Ewangelii Mateusza 17,2: „Oto twarz Pana Jezusa nagle zajaśniała jak słońce, a Jego szaty
stały się białe jak światło.” W osobie Jezusa objawiła się Boża chwała. Obok tak jaśniejącego Jezusa
pojawili się Mojżesz i Eliasz. Wtedy Piotr odezwał się (czyta kolejny ochotnik) Mt 17,4: „Dobrze nam
tu być; jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza i dla Eliasza jeden”.
3. Boże polecenie – Gdy to jeszcze mówił, oto jasny obłok zakrył Jezusa, Mojżesza i Eliasza i usłyszeli
głos Boga, który odezwał się: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego
słuchajcie” (Mt 17,5). Mam do was pytanie, kiedy mogliśmy usłyszeć już te słowa: „Ten jest Syn mój
umiłowany, którego sobie upodobałem”?. (odpowiedzi dzieci) Takie same słowa ludzie słyszeli po
tym, jak Jan ochrzcił Jezusa. Lecz teraz pojawia się jeszcze polecenie: „Jego słuchajcie”.
III. Zakończenie
Uczniowie byli zachwyceni tym, co zobaczyli, chociaż tego nie rozumieli. Gdy usłyszeli słowa Boga,
wystraszeni upadli na twarz. Wtedy podszedł do nich Jezus, dotknął się ich i powiedział: „Wstańcie
i nie lękajcie się, nie bójcie się!”. Gdy uczniowie podnieśli swoje głowy, zobaczyli Pana Jezusa i już
się nie bali.
Także i my dzisiaj możemy być posłuszni temu, co Jezus powiedział: Wstań i nie bój się! Jezus chce,
żebyś to, czego się boisz oddał Mu. On chce zabrać twoje lęki i to, co budzi twój niepokój – chce dać
ci odwagę. Pan Jezus nie chce żebyśmy się bali, lecz żebyśmy wstali, szli i dzielnie działali, tak jak Jego
uczniowie.
1. Wiersz biblijny
„Wstańcie i nie lękajcie się!” Mt 17,7b
Pomoce: wiersz zapisać na dużej kartce.
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz.
W tym wierszu czytamy słowa Jezusa, które wypowiedział do swoich uczniów: „Wstańcie i nie lękajcie
się”. Takie same słowa kieruje także do nas. Pan Jezus chce pomóc ci pokonywać twój strach i lęk.
On jest silniejszy od tego, czego się boimy i jest zawsze z nami.
Najpierw przeczytajmy wszyscy głośno ten wiersz. Będziemy uczyć się go gestykulując. A w jaki
sposób, zaraz wam wytłumaczę. Gdy będziemy mówić: „Wstańcie”, wtedy wstaniemy, a gdy
będziemy mówić: „i nie lękajcie się”, wskazującym palcem wykonamy gest przeczący. Uwaga,
spróbujmy (wszyscy mówią wiersz, pokazując przy tym ruchy).
2. Prace plastyczne
A. Jezus na Górze Przemienienia – propozycja dla młodszych praca Moniki Erdmann
Pomoce: załącznik „Jezus na górze” str. 4, kredki
Przebieg: rysunek należy pokolorować.
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B. Obrazek w ramce z patyczków
Pomoce: ¼ białej kartki z zapisanym wierszem (załącznik na str. 5 ), cztery patyczki laryngologiczne,
klej, ołówek, kredki, mazaki, kolorowa bibuła.
Przebieg: załącznik ze str. 5 należy rozciąć na cztery części; zapisany na jednej części wiersz ozdobić –
rysując, kolorując lub wyklejając w tle górę. Z czterech patyczków zrobić ramkę, sklejając ją klejem, a
następnie przykleić ją na gotowy rysunek.
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rys. Moniki Erdmann
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Do obrazka w ramce z patyczków
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