
Grupa2 lekcja z dnia11 kwietnia 

Nauczyciel: Natalia Dowgiałło 

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: Życie chrześcijanina 

Fragment z Biblii: Dz 8:1, 4-6, 26-40, 13: 1-4, 14:1-21 

Pytania do rozmowy z dzieckiem: 

 Co to znaczy dzielić się Ewangelią? 

 Jak uczniowie Jezusa dzielili się Ewangelią? Dokąd docierali z Dobrą Nowiną (pokaż te miejsca 

na mapie)? Jaka była reakcja tych, którzy ich słuchali? Jakie napotykali przeszkody? 

 Czy łatwo jest zwiastować Ewangelię? 

 Dlaczego tak ważne jest mówić innym o zbawieniu, o Bożym Królestwie? 

Główna prawda: Boże dzieci dzielą się Ewangelią z innymi 

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

Pomyśl jak Ty, małe dziecko, możesz mówić innym o Jezusie, od czego powinieneś zacząć. 

 Sądzę, że najlepiej będzie, jeśli swoją postawą, swoim zachowaniem pokażesz innym dzieciom, jak 

Jezus działa w Twoim życiu. Staraj się być dobrym dla innych. Jeśli zauważysz, że ktoś jest w 

potrzebie, spróbuj pomóc. Poczęstuj jedzeniem, pożycz kredki, pociesz smutnego. Na pewno zdarzy 

się wiele okazji do okazania dobra, a jeśli ktoś zapyta, dlaczego jesteś taki miły/miła, powiedz, że to 

ze względu na Jezusa i Jego miłość.  

Jak możesz być świadkiem Jezusa?  

Świadek to osoba, która zeznaje w jakiejś sprawie, bo widziała, wie, co się wydarzyło. Świadkami 

Jezusa byli Jego uczniowie, widzieli, co robił Jezus, jak postępował, jaki był dla innych, jak umarł na 

krzyżu i zmartwychwstał. O tym, co widzieli opowiadali innym. 

Ty także poznajesz Jezusa, dowiadujesz się, czego Jezus od Ciebie oczekuje, wiesz, co Jezus czyni w 

Twoim życiu i życiu innych ludzi. Tym, co robisz i co mówisz świadczysz o Jezusie, bo jeśli Jezus jest 

Twoim Panem i Królem, będziesz starać się postępować tak, aby się Jemu podobać. 

Złoty werset: Dz 1:8 
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