
  

Konspekt szkółki niedzielnej 

Główna myśl:  Z Jezusem żyjemy w światłości.

Tekst:  Izajasz 60,1-6   Przyszła chwała odnowionego Syjonu
             Mateusz 2,1-12  Mędrcy ze Wschodu

Wiersz przewodni: 1 J 2,8 
„ Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.” 
                          
Cele:  
Dziecko wie, że Jezus jest Światłością, które chce świecić dla każdego.  
Dziecko wie, że Jezus przyszedł tak, jak zapowiadali to prorocy.
Dziecko wie, że Jezus przyszedł do każdego człowieka. 
Dziecko potrafi powiedzieć, co może ofiarować Jezusowi.

I. Wstęp
Zgadnij co to? – zabawa 

Pomoc:  chusta, którą będziemy zawiązywać oczy ochotnikom, różne rzeczy do odgadywania

Przebieg:  ochotnik z zawiązanymi oczami próbuje tylko dotykając odgadnąć, co to za przedmiot (dla młod-
szych prostsze przedmioty, dla starszych trudniejsze) 

Podsumowanie:   rótka pogadanka o świetle i ciemności: Czy czujecie się niepewnie, gdy jest ciemno? Jeśli tak 
to, dlaczego? Czy prosto jest poruszać się w ciemności? Kiedy łatwiej rozpoznać daną rzecz? 
W ciemności możemy czuć się nieswojo, czasem możemy się nawet bać. Światło rozświetla 
ciemność, sprawia, że kroki stają się pewniejsze. O tym mówił już prorok Izajasz, o którym 
ostatnio mogliście usłyszeć. A co on takiego powiedział o światłości: posłuchajcie. Starsze 
dzieci mogą same poszukać w Biblii w Księdze Izajasza 60,1-6 i przeczytać. Natomiast młod-
szym można fragment Izajasza 60,1-3 przeczytać:„Powstań zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja 
światłość, a chwała Pańska rozbłysła się nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok 
narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do 
twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.”

  Czytamy, że Światłość przyszła i do tej jasności, która rozprasza mroki, zmierzają nawet wiel-
cy ludzie, królowie. 

II. Szkółka
Pomoc:  3 osoby lub pacynki, które zagrają trzech mędrców (Informacje dla prowadzącego: jeżeli nie ma 

osób do pomocy, to historię może opowiadać tylko jedna osoba, przebrana za mędrca)
1. Poszukiwana osoba – historia przedstawiona za pomocą scenki
1 mędrzec (chodzi, szuka, rozgląda się): Szukam bardzo ważnej osoby. Nie widzieliście jej? (zwraca się do 

dzieci )
2 mędrzec (wchodzi druga osoba, mapet): Tak, ja też jej szukam.
3 mędrzec (wchodzi kolejna osoba): Witajcie koledzy, czy wy także szukacie ważnej osoby?
1 mędrzec: Tak, podobno już przybyła.
2 mędrzec: Ktoś mnie zapytał, skąd wiem, że taka ważna osoba się zjawiła, skoro jestem z obcego, dale-

kiego kraju? (zwraca się do dzieci) Więc mu odpowiedziałem, że z gwiazd, bo jestem DOBRYM obser-
watorem. 

3 mędrzec: Zgadza się, potwierdzam. Ja jestem UWAŻNYM! obserwatorem, więc też wypatrzyłem tę 
gwiazdę. 

1 mędrzec: Ja także, tak jak i wy, znam się na gwiazdach i lubię je oglądać. I to właśnie obserwując gwiaz-
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dy (wszyscy przykładają z rąk zrobioną lupę do oka ) zobaczyłem, o przepraszam zobaczyliśmy, niezwykłą, 
nową, bardzo jasną…

2 mędrzec: …gwiazdę. Tak to była zupełnie nowa gwiazda. 
3 mędrzec: Zaczęliśmy szukać w mądrych księgach, co oznacza pojawienie się nowej, tak jasnej  gwiazdy i…
Mędrcy razem: …znaleźliśmy! To znaczyło, że urodził się nowy król!
1 mędrzec: Postanowiliśmy więc iść, by Go przywitać. 
2 mędrzec: Należycie przywitać, tak jak się wita króla. 
3 mędrzec: Zabraliśmy dary odpowiednie dla króla: złoto, kadzidło i mirrę.
1 mędrzec: Czekała nas daleka podróż, odpowiednio spakowani wyruszyliśmy. Swoje pierwsze kroki skiero-

waliśmy oczywiście do pałacu. Dlaczego? (można zapytać dzieci) Pomyśleliśmy, że król musiał urodzić się 
w pałacu. Zgadzacie się? A tu w pałacu wita nas król Herod, który na nasze pytanie o nowego, narodzo-
nego króla, aż się zatrząsł ze złości. Powiedział nam też, że tu żadnego króla oprócz niego nie ma. Kazał 
szukać dalej, a gdy już znajdziemy nowego króla, mamy powiadomić go, bo on też chce go powitać. 

2 mędrzec: Gdy wyszliśmy z pałacu, na niebie znowu pojawiła się jasna gwiazda, która zaprowadziła  nas aż 
do miejsca, gdzie  znaleźliśmy tego wyjątkowego króla. Oddaliśmy mu dary, które ze sobą zabraliśmy. A 
do Heroda już nie wróciliśmy. Poszliśmy inną drogą.

3 mędrzec: Słuchajcie, gdyby nie jasna gwiazda, to nie wiedzielibyśmy, że urodził się  wyjątkowy król. Nie 
poznalibyśmy Boga, nie zobaczylibyśmy Światłości – Jezusa, którą Bóg posłał na świat. Poznaliśmy inną 
drogę i mogliśmy nią iść. Drogą ze Światłością.  

III. Zakończenie

Jezus Światłością – Jezus jest Światłością świata, która przyszła na świat do każdego człowieka: biednych pa-
stuszków, czy bogatych mędrców z dalekiego kraju, dzieci i dorosłych. Jezus przyszedł do każdego. On chce być 
także i Twoim światłem. Czy przyjmiesz tę Światłość? Mędrcy przynieśli ze sobą dary, byli szczęśliwi, znaleźli 
szukanego króla, Jezusa. A co ty możesz dać Jezusowi? Czy Jezus jest twoim źródłem radości? 

1.  Wiersz biblijny
 „Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.” 1 J 2,8

Pomoce:  wiersz zapisać na dużej kartce, czarny materiał, latarka.

Przebieg:  Zapisany wiersz zakrywamy czarnym materiałem. Powoli ściągamy materiał oraz oświetlamy zapi-
sany tekst latarką. 

 Wiersz tłumaczymy: Jezus – prawdziwa światłość, przychodząc na ziemię, rozproszył otaczającą 
ciemność.

2.  Prace plastyczne

A. Gwiazda 
Pomoce:  żółta kartka z bloku technicznego, możne też być biała kartka z bloku technicznego, złoty papier 

kolorowy samoprzylepny, nitka, klej, załącznik „Gwiazda”, poznany wiersz.

Przebieg:  Z papieru wycinamy 2 gwiazdy (jeżeli do zrobienia gwiazd użyliśmy białego papieru, to naklejamy 
na nie złoty papier - może być samoprzylepny). Następnie do jednej gwiazdy przyklejamy kawałek 
nitki, na której ją zawiesimy. Na koniec gwiazdy sklejamy i przyklejamy, lub zapisujemy na nich po-
znany wiersz biblijny.  

B. Światłość
Pomoce:  papierowy, prostokątny talerz, 3 patyczki po lodach, klej, żółta, pomarańczowa, czerwona bibuła, 

nożyczki, mazaki, wydrukowany wiersz biblijny.

Przebieg:  Na papierowy talerz nakleić obok siebie patyczki, które można pokolorować (to będzie świeczka). 
Z kolorowej bibuły robimy płomień, zapisujemy lub przyklejamy wiersz
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