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Nauczyciel: Liliya Bednarz 

Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z dzieckiem na 

rozmowie o tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, odpowiedzcie z dzieckiem 

na kilka pytań, zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu, a czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, 

jak odnosi się odkryta prawda do Waszego życia. Nie potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment 

z Biblii możecie przeczytać dziecku przed snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego 

posiłku czy w czasie domowych zajęć. Jeśli chcecie, aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, 

napiszcie smsa do koordynatora (603 211 230) lub e-maila na adres: szkolka@klodnicka.pl informując 

o Waszej aktywności w ramach danej lekcji. 

 

Temat: Salomon prosi o mądrość  

Fragment z Biblii: l Księga Królewska 3 

Pytania do rozmowy z dzieckiem 

1. Czy wiesz, czym jest mądrość? 

2. Co świadczy o tym, że człowiek jest mądry? 
3. Dlaczego, Twoim zdaniem, Salomon poprosił Boga o mądrość, a nie o inne rzeczy (jak np. 

bogactwo, zdrowie)? 
4. Co/Kto jest źródłem mądrości dla nas? 

 
Główna prawda : Bóg jest naszym źródłem mądrości. Jeżeli będziemy opierać się na Jego Słowie i 

rozmawiać z Nim (modlić się), będziemy mogli postępować mądrze i sprawiedliwie. 

Odniesienie tej prawdy do życiowych sytuacji/ zastosowanie jej na co dzień  

1. Jakie rzeczy z listy poniżej będą sprawiały, że będziesz mądry? 
 
a) Pieniądze 
b) Modlitwa 
c) Dobre oceny w szkole 
d) Duże doświadczenie 
e) Ładny wygląd 

 
2. MIASTO RODZINNE — Zbyszek Nowaczyński musiał opiekować się wczoraj swoim bratem. 

Tata Zbyszka powiedział: „Zajmij się Dawidem, kiedy ja będę w sklepie.” Do Zbyszka przyszedł 
jego kolega Maciek, żeby się pobawić. Zbyszek grał z Maćkiem na komputerze. Podczas gdy 
Zbyszek grał, Dawid wyszedł z domu. Potem Zbyszek nie mógł znaleźć Dawida! Sąsiad 
przyprowadził Dawida właśnie wtedy, gdy wrócił tato. 

a) Dlaczego zrobienie tego było głupie? Powiedz, co raczej trzeba było zrobić.  
b) Co możesz zrobić, kiedy twój kolega śmieje się z ciebie, ponieważ nie chcecie zrobić 

czegoś głupiego? 
 
Złoty werset : „Bóg daje mądrość.” Księga Przypowieści 2:6 
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