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1. niedziela adwentu
Główna myśl: Tylko miłość do Boga i ludzi może uczynić świat lepszym
Tekst: List do Rzymian 13,8-12
Wiersz: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość.” Iz 9,1
Cele:
Dziecko wie, że okazując miłość może uczynić świat lepszym.
Dziecko wie, że powinno okazywać posłuszeństwo.
Dziecko wie, że krocząc w światłości jest bezpieczne.

I Wstęp:
Pomoce: wieniec adwentowy
Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się nad czekaniem i oczekiwaniem. Powiedzieliście wtedy, że
czekamy na urodziny, na niespodzianki, na święta. Dzisiaj rozpoczynamy odliczanie do Świąt Bożego
Narodzenia. Pierwsza niedziela adwentu (informacja dla osoby prowadzącej: określenie adwent
pochodzi z języka łacińskiego od słowa adventus, które tłumaczy się jako „przyjście”) to początek
czegoś nowego, a coś się skończyło (zapal pierwszą świecę na wieńcu adwentowym), początek także
nowego Roku Kościelnego.
Przez ostatnie tygodnie zastanawialiśmy się, jakie jest Królestwo Boże i jak okazywać miłość bliźnim.
O czym będziemy mówić w czasie adwentu?
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, tablice z przykazaniami (patrz zał. str. nr 4), serce, budzik
Przebieg:
O nich na pewno już słyszeliście. O nich z pewnością się już uczyliście. Pewnie niektóre z nich lub
wszystkie znacie na pamięć i potrafilibyście podać je w odpowiedniej kolejności. Niektóre są dłuższe,
a niektóre krótsze. Kiedy je liczymy wychodzi 10. Czy macie może pomysł o czym teraz mówię?
(odpowiedzi dzieci) Tak, chodzi o 10 przykazań. Chciał(-a)bym, żebyśmy przypomnieli sobie
dokładnie ich treść oraz kolejność. Myślę, że pomocne mogą być w tym przygotowane przeze mnie
materiały. Są to kartki z wydrukowanymi przykazaniami. Waszym zadaniem będzie przeczytanie ich
treści oraz ułożenie w odpowiedniej kolejności. (podziel dzieci na grupy 4 osobowe i każdej rozdaj
komplet wyciętych tablic z 10 przykazaniami) Przykazań, czyli danych nam przez Boga zasad, nie jest
łatwo przestrzegać. Pan Jezus w swoim Słowie jednak przypomina nam, iż wypełnianie zasad to po
prostu okazywanie miłości każdemu człowiekowi. Okazując miłość innym ludziom okazujemy Bogu
posłuszeństwo. Czy zastanawialiście się, jak żyło by się gdybyśmy nie musieli się martwić, o to że
ktoś nas okradnie, że ktoś nas skrzywdzi? Czy nie myślicie, że wtedy byłoby cudownie? Okazywanie
miłości czyli bycie dobrym i dbanie o drugiego człowieka to niesamowity przywilej. W Biblii jest
napisane (Rz 13,8-10 czyta osoba prowadząca lub ochotnik z grupy): „Nikomu nic winni nie bądźcie
prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: […]
w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie
wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość”. Można powiedzieć, że przez przestrzeganie
przykazań przygotowujemy siebie do Świąt Bożego Narodzenia. Przed dużymi uroczystościami
sprzątamy w domu, przygotowujemy specjalne potrawy itp. Przed Bożym Narodzeniem ważne jest
również, abyśmy „posprzątali swoje wnętrze”. Oznacza to, że powinniśmy zastanowić się nad swoim
zachowaniem, czy jest ono dobre, czy jesteśmy grzeczni, czy jesteśmy posłuszni. Nie łatwo jest być
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zawsze dobrym. Żeby takimi być, musielibyśmy być idealni, jednak tacy nie jesteśmy i nigdy nie
będziemy. Dlatego, kiedy zrobimy coś złego powinniśmy umieć przepraszać swoich bliskich, a także
Pana Boga.
Mam dziś ze sobą budzik. (pokaż dzieciom budzik lub jego obrazek) W jakich sytuacjach go
używamy? (odpowiedzi dzieci) Czy lubicie się budzić? Czasem mamy problemy ze wstawaniem,
a czasem wstajemy z niecierpliwością, bo podekscytowani odliczamy i czekamy aż nadejdzie czas
jakiegoś spotkania albo dzień urodzin albo długo oczekiwane Święta Bożego Narodzenia. Czy zawsze
zdążymy się odpowiednio przygotować?
III Zakończenie:
Każdego poranka stają przed nami nowe zadania. Nowy dzień, to nowe światło, jasność. Ciemna noc
już się kończy. W Biblii wielokrotnie czytamy, że złe uczynki nazwane są uczynkami ciemności
miedzy innymi w fragmencie, który dziś omawiamy (Przeczytaj lub poproś ochotnika Rz. 13,12)
Obudź się i czyń dobrze. Wspaniale byłoby się obudzić w rzeczywistości, w której jest miłość, radość,
pokój. Tylko miłość do Boga i ludzi może uczynić świat lepszym, dlatego pełen nadziei werset na
dziś: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość”. (Iz 9,1)
Kroczenie w światłości to podążanie za prawdą i w posłuszeństwie Bogu. Pan Jezus jest światłością
świata i ci, którzy Mu ufają, którzy są Mu posłuszni, którzy dzielą się Jego miłością z innymi ludźmi
będą kroczyć w Jego świetle. Chciał(-a)bym, żeby wiersz biblijny, którego za chwilę będziemy się
uczyć, był dla nas zachętą do kroczenia za Panem Jezusem – światłością świata.
1 Wiersz biblijny:
„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie
światłość.” Iz 9,1
Pomoce: puste butelki po wodzie mineralnej lub inne „bezpieczne przeszkody”, chusta do zawiązania
oczu
Przebieg:
(Wybierz ochotnika i zawiąż mu oczy, pozostałe dzieci poproś, aby ustawiły butelki po wodzie
mineralnej w określonej części sali, tworząc tor przeszkód. Poproś ochotnika z zawiązanymi oczami,
aby się przeszedł po przygotowanym torze. Zadanie można powtórzyć, wybierając nowego ochotnika
i zmieniając układ przeszkód w sali.)
Czy łatwo było poruszać się po torze przeszkód? (odpowiedzi dzieci) Nasze życie też często jest jak
błądzenie po omacku, błądzenie w ciemności. Pan Jezus przyszedł na świat, aby dać nam światłość
i wskazać drogę do Ojca. Podczas szkółki mówiliśmy, że chodzenie w ciemności to chodzenie
w nieposłuszeństwie. Pan Jezus nie tylko zachęca nas abyśmy porzucili to, co złe i kroczyli w Jego
światłości, On nie tylko chce nam w tym pomagać, ale za każdym razem kiedy potkniemy się, kiedy
kogoś zasmucimy, zawsze możemy do Niego przyjść w modlitwie i przeprosić Go. On na pewno nas
nie odrzuci, ale przebaczy i będzie chciał nas dalej prowadzić.
Prace plastyczne:
1. Kalendarz adwentowy
Pomoce: arkusz (patrz zał. str. nr 5)
Przebieg:
• skserować podany arkusz w ilości odpowiadającej liczebności grupy i rozdać dzieciom
• w polach oznaczających cztery niedziele adwentu narysować świece
• pokolorować gwiazdki
• zachęcić dzieci do codziennego czytania wyznaczonych na czas adwentu wierszy biblijnych
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2. Lampion
Pomoce: kolorowy brystol, może być karbowany, prosta bibuła, świeczka teelight, klej, nożyczki,
paski z wydrukowanym wierszem biblijnym z dzisiejszej szkółki, wzór lampionu (patrz zał. str. nr 6)
Przebieg:
• skserować zamieszczony w załączniku arkusz w ilości
odpowiadającej liczebności grupy i rozdać dzieciom
• wyciąć te części, na których są gwiazdki tak, by w rezultacie

•
•
•
•
•
•
•

otrzymać pasek ze świecami, w którym jest wycięty fragment
w kształcie serca
odrysować pasek ze świeczkami na brystolu i zaznaczyć na
nim kształt serca
wyciąć pasek ze świecami, a w nim wyciąć serce
serce zakleić kawałkiem bibuły
pokolorować świece
nakleić pasek z wierszem biblijnym
skleić dwa brzegi paska ze sobą tak, by powstał wieniec
adwentowy (por. rys nr…)
do środka wieńca włożyć świeczkę
Zdjęcie nr 1

Alternatywa: każdemu dziecku można dać skserowany arkusz (patrz zał. str. nr 6). Ich zadaniem jest
wycięcie wieńca i pokolorowanie go wraz z pierwszą świeczką. W każdą następną niedzielę dzieci
mogą pokolorować kolejną świecę.
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