Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl

Święto Zesłania Ducha Świętego
Główna myśl: Duch Święty chce nas prowadzić do Boga
Tekst: 1 Koryntian 2,12
Wiersz: “Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi.” Rzym 8,14
Cele:
● Dziecko przypomniało sobie historię zesłania Ducha
● Dziecko poznało zadania Ducha Świętego
● Dziecko zostało zachęcone, by podziękować Bogu za Ducha Świętego

I. Wstęp
Święto Zesłania Ducha Świętego
Pomoce: Biblia, napis ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Przebieg:
Witam wszystkich na dzisiejszej, świątecznej szkółce. Wiecie jakie jest dziś święto?
(odpowiedzi dzieci) Zgadza się, dzisiaj jest Zesłanie Ducha Świętego. (osoba prowadząca
pokazuje napis) Dlatego na dzisiejszej szkółce przypomnimy sobie jak przedstawiony
w Biblii jest Duch Święty, jak to było z Jego przyjściem, a potem poznamy, jakie zadania ma
do wykonania Duch Święty.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, załącznik nr 1 (patrz załączniki:
2018_05_20_Zeslanie_Ducha_Swietego_zalacznik_nr_1 )
Można stworzyć prezentację z wybranych obrazków z podanej strony:
http://www.freebibleimages.org/illustrations/pentecost/
Przebieg:
1. Duch Święty – gołębica: pamiętacie historię, w której pojawił się Duch Święty?
(odpowiedzi dzieci) Był to chrzest Jezusa. Wtedy ludzie zobaczyli jak nad Panem Jezusem,
wychodzącym z wody, pojawił się Duch Święty w postaci gołębicy. Czytamy o tym w
Ewangelii Mateusza 3,16 (osoba prowadząca czyta wyznaczony wiersz i pokazuje załącznik
nr 1 – rysunek gołębia) i ludzie usłyszeli głos z nieba: “Ten jest Syn mój umiłowany, którego
sobie upodobałem.” (Mt 3,17)
2. Duch Święty – płomień ognia: lecz w Biblii znajdujemy jeszcze inny, znany obraz, gdzie
pojawia się Duch Święty. Pan Jezus odchodząc do nieba, obiecał swoim uczniom, że nie
zostawi ich samych, że pośle im Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego. Minęło 10 dni i tak się
stało, jak powiedział Pan Jezus. Gdy uczniowie byli w jednym miejscu, nagle zerwał się
gwałtowny wiatr i ukazały się nad głowami uczniów Jezusa płomienie ognia. (osoba
prowadząca pokazuje załącznik nr 1 – płomyk ognia) I czekający uczniowie zostali
napełnieni obiecanym Pocieszycielem, Duchem Świętym. Przeczytajmy wiersz z
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1 Koryntian 2,12 (osoba prowadząca czyta wiersz) Duch, który został posłany na świat, jak
przeczytaliśmy pochodzi od Boga, żeby ludzie wiedzieli, jak łaskawy jest Pan.
3. Zadania Ducha Świętego: zobaczmy, jakie zadania ma do wykonania Duch Święty?
Informacja dla osoby prowadzącej: poniżej znajdują się propozycje dla grupy młodszej i dla
starszej.
propozycja dla grupy młodszej: Przeczytam jeden wiersz z Ewangelii Jana 14,26. Bardzo
proszę uważnie słuchajcie, ponieważ będziecie mieli możliwość poznać zadań Ducha
Świętego, które miał wykonać. (osoba prowadząca czyta wybrany wiersz) Czy potraficie
wymienić zadania Ducha Świętego, o których usłyszeliście?(dzieci wymieniają ) Duch Święty
uczy. Czego uczy? Uczy słów Jezusa. Następnie przypomni wszystko, czego uczył Pan
Jezus. Przypomni, bo niestety często ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać, są
zapominane. Mogliśmy jeszcze przeczytać o tym, że Duch Święty został nazwany
Pocieszycielem. Co robi pocieszyciel? Pociesza smutnych, zmartwionych, tych, którzy się
źle mają.
Czyli mamy już ważne zadania Ducha Świętego: NAUCZA, PRZYPOMINA I POCIESZA.
propozycja dla grupy starszej: Przeczytajmy kilka wybranych wierszy, które powiedzą jakie
zadania ma do wykonania Duch Święty. ( osoba prowadząca wybiera ochotników i podaje
wybrane wiersze.)
– Pierwszy werset, który przeczytamy to Ewangelia Jana 14,26 (ochotnik czyta wybrany
wiersz) O jakich zadaniach mogliście usłyszeć? Duch Święty jako Pocieszyciel, pociesza,
uczy i przypomina wszystko, czego uczył, co mówił Pan Jezus.
– Kolejny wiersz to Ewangelia Jana 15,26 (wyznaczona osoba czyta wiersz) Teraz Duch
Święty wskazuje na Jezusa.
– Proszę, niech kolejna osoba przeczyta: Ewangelia Jana 16,13 (ochotnik czyta ) Duch
Święty wprowadza w prawdę.
– Przeczytajmy jeszcze z Ewangelii Jana 16,14 (wiersz czyta wybrana osoba) Kolejne
zadanie Ducha Świętego to uwielbianie, chwalenie Boga.
–Teraz przeczytajmy z Ewangelii Jana 16,8 (ochotnik czyta wiersz) Przekonuje świat, ludzi
o grzechu, o jego winie.
Wymieńmy po kolei zadania, o których przeczytaliśmy. Duch Święty NAUCZA,
PRZYPOMINA, POCIESZA, WSKAZUJE NA JEZUSA, WPROWADZA PRAWDĘ,
UWIELBIA BOGA, PRZEKONUJE LUDZI O GRZECHU
III. Zakończenie
Popatrzcie, ile zadań ma do wykonania Duch Święty. Możemy Panu podziękować za to,
że dał nam Ducha Św. I prosić Ducha Świętego, by nas prowadził, tak jak zapisane jest
w wiersz “Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi.
1. Wiersz biblijny
Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi. List do Rzymian 8,14
Pomoce: wiersz zapisać na 5 kolorowych kartkach papieru.
na pierwszej zapisać: BO CI, KTÓRYCH
na drugiej: DUCH BOŻY
na trzeciej kartce zapisać: PROWADZI
na czwartej: SĄ DZIEĆMI BOŻYMI.
na piątej: LIST DO RZYMIAN 8,14
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Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Co to znaczy kogoś prowadzić? (odpowiedzi dzieci) Rodzice prowadzą swoje dzieci
do przedszkola, do szkoły. Na wycieczce w górach prowadzi przewodnik. Taki przewodnik
doskonale zna trasę i idąc za nim na pewno dojdziemy do celu.
Nasz dzisiejszy wiersz też mówi o przewodniku. Jest nim Duch Święty, który prowadzi dzieci
Boże, czyli osoby, które ufają, kochają Pana Boga. Mam nadzieję, że ten Przewodnik
prowadzi nas, ciebie i mnie do nieba, tam, gdzie mieszka Pan Bóg.
Informacja dla osoby prowadzącej: wybrać 5 ochotników, którzy będą trzymać kartki
z zapisanym wierszem. Podczas powtarzania wiersza, można zakrywać wybrane kartki.
Można zmienić osoby trzymające zapisany wiersz.
2. Prace plastyczne
A. Zesłanie Ducha Świętego – propozycja dla młodszej grupy
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik:
2018_05_20_Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego_zalacznik_nr_2), kredki, mazaki, kolorowy
papier, klej
Informacja dla osoby prowadzącej: obrazek można pokolorować lub wykleić kolorowym
papierem
Przebieg:
● rozdać każdej osobie załącznik nr 2, kredki, mazaki, kolorowy papier, klej
● poprosić o pokolorowanie lub wyklejenie otrzymanego obrazka
B. Zadania Ducha Świętego – propozycja dla grupy starszej.
Pomoce: Biblia, załącznik nr 3 (patrz załącznik:
2018_05_20_Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego_zalacznik_nr_3) ołówek, kredki
Przebieg:
● rozdać każdemu Biblię, załącznik nr 3, ołówek, kredki
● poprosić o wykonanie zadań z załącznika nr 3

Załączniki:
2018_05_20_Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego_zalacznik_nr_1
2018_05_20_Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego_zalacznik_nr_2
2018_05_20_Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego_zalacznik_nr_3
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