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4.niedziela adwentu

Główna myśl: Pan Bóg daje nam radość
Tekst: 2 List do Koryntian 1,18-22
Ewangelia Łukasza 1, 22-2,21
Ewangelia Mateusza 2,1- 15
Wiersz: „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się!” List do Filipian 4,4

Cele:




Dziecko wie, że Pan Bóg dotrzymuje obietnicy i Pan Jezus jest jej wypełnieniem
Dziecko poznaje i utrwala sobie historię narodzenia Pana Jezusa
Dziecko rozumie, że prawdziwa radość, to nie tylko prezenty, goście, choinka, ale Boży
prezent dla ludzi – Zbawiciel, Pan Jezus

I. Wstęp
Czwarta Niedziela Adwentu
Pomoce: wieniec adwentowy
Przebieg:
Dzień dobry. Witam was serdecznie w czwartą niedzielę adwentu. W roku 2017 bardzo wyjątkową, bo
przypadająca w Wigilię.
Na wieńcu zapalamy czwartą świecę. Nasz czas oczekiwania na gościa dziś się kończy. Cztery
tygodnie przygotowywaliśmy się na to spotkanie i dziś ono nastąpi.
Wszyscy, jak tu jesteśmy z pewnością czujemy w sercu wielką radość, oczekiwanie i nadzieję.
Cieszymy się nie tylko ze spotkania z bliskimi, z prezentów pod choinką, ale z bliskości Boga, który
w wigilijny wieczór opuszcza niebo i staje się człowiekiem – takim jak każdy z nas.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, załącznik nr 1, 2, 3(patrz załączniki:
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_1;
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_2;
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_3), ołówki, kredki
Przebieg:
(Informacja dla osoby prowadzącej: Historia narodzenia Pana Jezusa jest tak znana, że zajęcia można
przeprowadzić w formie quizu, którego rozwiązaniem będzie werset Flp 4,4.
W przypadku grupy młodszej należy opowiedzieć historię od zwiastowania Marii do ucieczki
do Egiptu)
Wigilia, to dzień obdarowywania się. Wszyscy lubimy dostawać prezenty – ja też . Prezenty mogą
być różne, czasami duże, albo całkiem malutkie. Pan Bóg dał nam wspaniały prezent – Swojego Syna,
który najpierw jako małe dziecko przyszedł na świat, a jako dorosły oddał swoje życie za nas.
Ofiarował nam życie w Królestwie Bożym.
Ja też mam dla was prezent. Bardzo lubimy rozwiązywać zagadki, dlatego dzisiejsza szkółka będzie
się składała z samych zagadek.
(Informacja dla osoby prowadzącej: należy pociąć załącznik nr1 na poziome paski i wymieszać.
Ułożenie wydarzeń w odpowiedniej kolejności daje rozwiązanie – pierwszą część wersetu – „Radujcie
się w Panu" W zależności od liczebności grupy, zadanie można wykonać indywidualnie lub w grupach.
Zadanie może być wykonane samodzielnie przez dzieci lub w trakcie opowieści – poniżej historia
opisana schematycznie, według haseł, dla ułatwienia pracy.)

1

Pewnego dnia Pan Bóg posłał anioła Gabriela do Marii, która mieszkała w mieście Nazaret
i była narzeczoną cieśli o imieniu Józef. Przekazał on Marii wiadomość, że Bóg wybrał ją spośród
wszystkich kobiet na ziemi, jako matkę dla swego syna. Anioł ukazał się również Józefowi we śnie
i zapewnił go, że Maria urodzi Bożego Syna.
Po kilku miesiącach Cesarz August ogłosił dekret o spisie ludności w całym Cesarstwie Rzymskim.
Józef i Maria wyruszyli z Nazaretu do Betlejem – miasta Dawidowego, ponieważ Józef pochodził
z rodu Dawida. Nie znaleźli już miejsca w gospodzie, gdyż wielu ludzi przybyło do miasta na spis.
Gospodarz zaproponował im schronienie w stajence – małej, ale czystej i ciepłej.
W tej stajence Pan Jezus przyszedł na świat. Maria owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie.
Na niebie ukazała się nowa, wielka gwiazda, zwiastująca narodziny Króla. Wzbudziła ona
zaciekawienie trzech mędrców ze wschodu.
Aniołowie przekazali wieść o narodzeniu Zbawiciela pasterzom, pilnującym w polu owiec. Pasterze
pośpieszyli do Betlejem powitać oczekiwanego Zbawiciela.
Mędrcy ze wschodu, wędrując za gwiazdą, trafili do pałacu króla Heroda.
Herod, obawiając się o swoją pozycję, nakazał poszukiwania dziecka, które ma zostać królem.
Mędrcy, idąc za gwiazdą znaleźli Jezusa w Betlejem i złożyli Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Ostrzeżeni we śnie przez anioła, nie wrócili już do Heroda, który chciał zabić Jezusa.
Anioł ukazał się także we śnie Józefowi i ostrzegł przed złymi zamiarami króla Heroda. Maria i Józef
wraz z małym dzieciątkiem uciekli do Egiptu.
Pięknie poradziliście sobie z tym zadaniem. Widzę, że historia narodzenia Pana Jezusa jest
wam bardzo dobrze znana. Rozwiązaniem jest pierwsza cześć naszego dzisiejszego wersetu –
Radujcie się.
Chcecie wiedzieć, co było dalej? W takim razie musimy rozwiązać kolejną zagadkę – krzyżówkę.
Osoba prowadząca rozdaje załącznik nr 2 – znów forma indywidualna lub w grupach .
Rozwiązaniem jest hasło: powtarzam. Można już w ramach nauki wersetu połączyć pierwszą z drugą
częścią)
I znów pięknie sobie poradziliście. Mamy już drugą część dzisiejszego wersetu. Została jeszcze jedna.
Bawimy się dalej?
(Osoba prowadząca rozdaje załącznik nr 3. To tzw. prawda – fałsz, należy podkreślić litery we
właściwej kolumnie, aby otrzymać rozwiązanie. Jeśli zdanie jest prawdziwe w kolumnie P, jeśli
fałszywe, w kolumnie F. Rozwiązanie "Radujcie się" – ostatnia część wersetu.)
III. Zakończenie
Świetnie, byłam pewna, że z tym również sobie poradzicie. Poznaliśmy i przypomnieliśmy sobie
historię narodzenia Pana Jezusa. Jest to bardzo radosne wydarzenie.
Przygotowywaliśmy się do niego już od pierwszego dnia adwentu. Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus
jest gościem – Królem, na którego czekamy, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Chce, abyśmy
wiedzieli, że nie jesteśmy sami. Pan Jezus przyszedł do każdego, kto chce Go zaprosić. Wypełnia
nasze serca pokojem i radością.
1. Wiersz biblijny
"Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się!" Flp 4,4
Pomoce: załącznik nr 4 (patrz załącznik: 2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_4)
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
O tej Radości właśnie mówi nasz dzisiejszy werset. Pan Bóg daje nam najcenniejszy prezent –
swojego Syna, aby wskazał nam drogę do zbawienia.
Mamy już wszystkie części naszego dzisiejszego wersetu.
Informacja dla osoby prowadzącej: pokazuje werset w całości – załącznik nr 4 i prosi o powtórzenie
wiersza wszystkie dzieci. Następnie wiersz powtarzają dzieci, które są dziś radosne, następnie dzieci,
które są smutne itd.)
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2. Prace plastyczne
A. Bożonarodzeniowy obrazek
Pomoce: załącznik nr 5 (patrz załącznik: 2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_5), kredki
Przebieg:
 rozdać każdej osobie załącznik nr 5 oraz kredki
 poprosić o stworzenie z narysowanych figur geometrycznych obrazka bożonarodzeniowego

Załączniki:
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_1
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_2
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_3
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_4
2017_12_24_4_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_5

Opracowanie: Elżbieta Walkiewicz
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