
 
Szkółka Niedzielna 

Lekcja 1. 
 

 
Zbliżają się święta wielkanocne, które upamiętniają najważniejsze wydarzenie w dziejach 
naszego świata. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, zwyciężył grzech na krzyżu, a trzeciego dnia 
zmartwychwstał pokonując śmierć. 
 
W tym szczególnym czasie niestety nie możemy spotkać się w kościele na zajęciach Szkółki 
Niedzielnej. Mimo tego pragniemy razem (choć osobno) dalej odkrywać Słowo Boże i 
zawarte w nim prawdy, dlatego co kilka tygodni będziemy wysyłać do Was maile z 
materiałami do wykorzystania w domu. Materiały te będą też pomocą, dzięki której będziemy 
mogli wystawić Wam świadectwa końcoworoczne. 
 
Na poniższą lekcję macie czas do 20 kwietnia 2020r. Wynik Waszej pracy prześlijcie na 
maila do nauczyciela Waszej grupy (lista adresów mailowych znajduje się poniżej). 
Świadectwo końcoworoczne zostanie wystawione na podstawie przesyłanych przez Was prac. 
 
Adresy mailowe: 
 - Grupa 3: Liliya Bednarz    livlasenko@yahoo.fr 
 - Grupa 4: Edyta Szawernoga   jakeszam@poczta.onet.pl 
 - Grupa 5: Paweł Kogut   kogut.p@wp.pl 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z koordynatorem Szkółki, Natalią 
Niwińską natalia.luiza.t@gmail.com 
 
 
Temat 1. : Jezus pokonał śmierć i żyje dzisiaj.  
 
Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię w postaci człowieka, by w miłości oddać własne życie 
jako zapłatę za grzechy ludzi. Był on jedynym człowiekiem z czystym, bezgrzesznym sercem. 
W Biblii napisane jest, że zapłatą za grzech jest śmierć.  
Jezus jako jedyny nie zasługiwał na śmierć, a jednak przyjął ją na siebie za nas, grzeszników, 
abyśmy po przyjęciu Jego ofiary mogli żyć wiecznie.  
 
 
Przeczytajcie, proszę, następujący fragment ze swojej Biblii (możecie to zrobić sami, z 
rodzeństwem, rodzicami lub innymi osobami dorosłymi): 
 
Ewangelia Łukasza 22-24:35 
 
Zastanówcie się (możecie porozmawiać o tym z innymi domownikami) nad następującymi 
pytaniami: 
 
1. Czy oddanie Swojego życia było dla Jezusa prostą decyzją? 
2. Dlaczego Jezus zdecydował się oddać swoje życie? 
3. Jaka była reakcja wierzących na zamrtwychwstanie Jezusa? 
4. Jakie są Twoje odczucia, kiedy myślisz o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał również 
dla Ciebie. 
 
Przeczytajcie następujący werset, przepiszcie go na kolorową kartkę i przyczepcie w 
widocznym miejscu w swoim pokoju: 



 
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, 
ale wstał z martwych.”  

Ew. Łuk. 24:5-6 
  
Do modlitwy: 
W waszych codziennych modlitwach pamiętajcie o wyrażaniu wdzięczności Bogu za Jego 
miłość i nowe życie, które dał nam przez Jezusa. 
 

ZADANIA: 
 

Wybierzcie JEDNO z poniższych zadań.  
Zróbcie zdjęcie rezultatu swojej pracy (jeśli to nagranie, to wyślijcie nagranie) i wyślijcie na 
maila swojemu nauczycielowi (adresy mailowe podane na samej górze). Maila z pracą należy 
wysłać do 20.04.2020r.  
 

1. Narysujcie ilustracje do powyższego wersetu. 
2. Wykonajcie wyklejanko-wycinankę ze scenką przedstawiającą pusty grób 

(wyklejanka dodana w załączniku). 
3. Jezus daje nam nowe życie dzięki swojej ofierze. Możemy to zrozumieć na 

przykładzie gąsienicy przemieniającej się w motyla. Wykonajcie z kartki gąsienicę-
harmonijkę i przekształćcie ją w motyla według instrukcji podanej w załączniku. 

4. Ułóżcie i zapiszcie lub nagrajcie na dyktafon swoją modlitwę, w której wyrażacie 
radość, że Jezus pokonał śmierć i żyje dzisiaj (może być także w formie piosenki). 

 
 

Bądźcie zdrowi i niech nasz Niebiański Tata  
obdarza Was wszelkimi błogosławieństwami!  

 
Wasi nauczyciele Szkółki Niedzielnej 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

Wyklejanko-wycinanka “pusty grób” 
 



 



 
Instrukcja wykonania gąsienicy przemieniającej się w motyla 
 

 


