Konspekt szkółki niedzielnej

opracowany na podstawie „Na skrzydłach orlich”, Maria Gawlas, wydano staraniem Komisji Wychowania
Chrześcijańskiego przy współudziale Wydawnictwa „Zwiastun”

5. Niedziela po Wielkanocy (Rogate) Proście
Niedziela poświęcona modlitwie
Główna myśl: Pan Bóg jest naszym Ojcem
Tekst: Ewangelia Łukasza 15,11-24 – syn marnotrawny
Wiersz przewodni Księga 1 List Jana 3,1a:
„Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”
Cele:
Dziecko wie, że może Pana Boga nazywać Ojcem.
Dziecko wie, że Pan Bóg je kocha.
Dziecko potraﬁ, korzystając z wykonanej pracy, opowiedzieć historię syna marnotrawnego.
Dziecko poznaje, że zawsze może się modlić do Boga.
I. Wstęp
1. Bóg jest Ojcem (dla starszych dzieci)
Pomoc:

koperty, w każdej kopercie po 21 kartek, na których zapisane są litery, które po ułożeniu tworzą
hasło: PAN BÓG JEST NASZYM OJCEM; każdy wyraz hasła zapisany innym kolorem

Przebieg:

dzielimy dzieci na kilka grup; każdej grupie dajemy kopertę z literami; zadaniem grup jest ułożenie
właściwego hasła

2. Bóg jest Ojcem (dla młodszych dzieci)
Pomoc:

obrazki i/lub zdjęcia przedstawiające rodzinę

Przebieg:

rozmowa z dziećmi nt. tego co przedstawiają zdjęcia, kto znajduje się na obrazkach (rodzina, rodzice, mama, tata, dzieci)

Podsumowanie:

Dziś poznamy Ojca, który nas kocha.

II. Przebieg lekcji
1. Ojciec i dwóch synów – ojciec ma dwóch synów, których bardzo kocha i chce dla nich jak najlepiej
2. Młodszy syn opuszcza dom i odchodzi do dalekiego kraju – młodszy syn chce dostać od ojca pieniądze,
które należą mu się w spadku. Ojciec jest prawdopodobnie zasmucony postępowaniem syna, bo to może
oznaczać, że jego syn chce, by on już umarł, by otrzymać po nim spadek. Jednak ojciec kocha swojego
syna, sprzedaje część majątku i daje ją młodszemu synowi, który natychmiast opuszcza swój rodzinny
dom.
3. „Wspaniałe” życie i roztrwoniony majątek – chłopak zaczyna prowadzić takie życie, jakie zawsze chciał.
Wyprawia uczty, bawi się z przyjaciółmi, robi rzeczy, które nie podobałyby się jego ojcu. Jednak po jakimś
czasie pieniądze się kończą, a przyjaciele odchodzą. Pojawia się niedostatek, głód, brak mieszkania. Zaczyna szukać pracy i znajduje ją przy pasieniu świń. To upokarzające zajęcie, którego żaden Izraelita nie

chciałby się podjąć, ale on się zgadza.
4. Syn zaczyna myśleć o domu – pasąc świnie zaczyna wspominać wspaniałe czasy w domu swojego ojca,
gdzie zawsze dosyć było jedzenia, było się w co ubrać, gdzie spać. Myśli o swoim kochającym ojcu, który
zawsze troszczył się o wszystkich.
5. Decyzja o powrocie – syn podejmuje decyzję o powrocie do domu, lecz nie jako syn, a jako służący, bo
wie, że ze względu na to, co zrobił, nie zasługuje na nic więcej. Opuszcza więc miejsce swojej pracy i wraca do domu zastanawiając się, czy ojciec mu wybaczy.
6. Ojciec ciągle czeka – ojciec przez cały ten czas czeka na swojego syna i wypatruje, czy nie wraca. Ciągle
go kocha. I gdy w końcu go zauważa, podnosi swoją szatę, biegnie na spotkanie z nim, obejmuje go, nie
zważając, że ma na sobie brudne i śmierdzące łachmany. Cieszy się, że może nareszcie przytulić syna, na
którego tak długo i cierpliwie czekał.
III. Zakończenie
Tak samo Pan Bóg czeka na ludzi, którzy od Niego odchodzą, którzy Go nie słuchają. On czeka na każdego. Gotów jest przebaczyć, bo bardzo nas kocha. Kocha każdego i cieszy się, gdy tak jak syn marnotrawny wracamy
do Niego. W każdej chwili można do Niego wołać, modlić się, nie odkładając tego na później. On teraz czeka.
1. Wiersz biblijny
1 List Jana 3,1a: „Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”
Pomoc:

na czerwonej kartce papieru narysowane duże serce, a nim zapisany wiersz

Przebieg:

wiersz można nauczyć dzieci, wykonując proste gesty:
Patrzcie – podnosimy wyprostowaną dłoń na wysokość oczu – jaką miłość okazał nam Ojciec – rękami rysujemy w powietrzu duże serce – że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi – podnosimy ręce
tak, jakbyśmy trzymali na nich małe dziecko – i nimi jesteśmy – palcem wskazujemy na siebie

2. Prace plastyczne
A. Ojciec miłosierny
Pomysł z książki „Jedna Biblia wiele zabaw 3”, przekład z włoskiego Krzysztof Stopa, wyd. Jedność Kielce
2002, str. 1.
W trakcie pracy można z dziećmi porozmawiać nt. emocji towarzyszących młodszemu synowi (dlaczego na
pierwszym rysunku młodzieniec wygląda na zadowolonego, natomiast na kolejnym wydaje się zrozpaczony?
Dlaczego na trzecim rysunku podąża do swojego ojca ze spuszczoną głową? Co dzieje się na ostatnim rysunku, co to znaczy?)
B. Powrót syna marnotrawnego
Pomysł z książki „Wesoła księga zagadek dla dzieci 7-9 lat”, M. Streﬀ, wyd. Falco Kanon sp. z o. o, Warszawa
1996, str. 42 (poszczególne strony mogą być kopiowane i wykorzystywane w celach edukacyjnych po podaniu
autora i wydawcy).
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