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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PRZYGOTOWANIE

▪ Zanim zaczniesz pracować z dzieckiem przeczytaj 

tekst Ewangelii samodzielnie – tekst znajdziesz na 

następnych stronach. Zobacz przygotowane 

materiały i wybierz te, z którymi chcesz pracować.

▪ Przygotuj się do Szkółki Niedzielnej. Wytłumacz 

dziecku, że przez pandemię nie możecie pójść do 

kościoła na Mszę Św., ale zamiast tego pomodlicie 

się razem w domu. Możesz postawić na stole krzyż 

i zapalić świecę. Rozpocznij Szkółkę Niedzielną od 

znaku krzyża.

▪ Niezależnie od Szkółki Niedzielnej możesz obejrzeć 

z dzieckiem transmisję Mszy Św. w telewizji lub 

Internecie.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- WSTĘP

Najpierw powiedz dziecku, o czym będziecie rozmawiać.

▪ WSTĘP, wersja 1 – Pokaż dziecku mapę. Może to być mapa drogowa, mapa

miasta, mapa szlaków rowerowych, mapa poszukiwacza skarbów. Zapytaj

dziecko: do czego służy mapa, kto jej potrzebuje – ogólna rozmowa na temat

mapy zakończona wnioskiem, że mapa wskazuje drogę do celu. Ewangelia

dzisiaj mówi nam, jak możemy znaleźć drogę do Boga.

▪ WSTĘP, wersja 2 – Pokaż dziecku kompas. Zapytaj dziecko do czego służy to

urządzenie, jak się z niego korzysta, co wskazuje, kto i w jakiej sytuacji z niego

korzysta. Spróbujcie razem wskazać północ. Przeprowadź z dzieckiem ogólną

rozmowę na temat kompasu i podróżowania zakończoną wnioskiem,

że kompas wskazuje drogę do celu. Ewangelia dzisiaj mówi nam, jak możemy

znaleźć drogę do Boga.

▪ WSTĘP, wersja 3 – Przygotuj zabawę „Poszukiwanie skarbu”. W domu lub na

świeżym powietrzu ukryj przedmiot i podaj dziecku instrukcje do tego, aby ten

przedmiot znaleźć. Może to być mapa lub inne podpowiedzi, możesz

wykorzystać grę „ciepło/zimno”. Po zabawie porozmawiaj z dzieckiem o

zabawie. Jeśli została wykorzystana mapa -> wróć do pierwszej wersji wstępu.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- EWANGELIA
▪ Następnie przeczytaj razem z dzieckiem tekst Ewangelii – pomogą w tym przygotowane obrazy. Możesz użyć innej formy

przedstawienia dziecku treści Ewangelii (kukiełki, przedstawienie, marionetki z opuszków palców, twarze narysowane na

plastikowych łyżeczkach, rysowanie podczas opowiadania), ale zawsze trzymaj się faktów zawartych w Biblii. Czytając

Ewangelię pomóż dziecku zrozumieć tekst np. przez zmianę głosu.

▪ Po przeczytaniu Ewangelii zadaj dziecku kilka pytań. Pytania bez odpowiedzi znajdziesz na następnych stronach.

o Pan Jezus zapowiada uczniom swoje odejście. Dokąd Pan Jezus mówi, że pójdzie? [do domu Ojca]

o Jak myślisz, gdzie może być ten „dom”, o którym mówi Jezus? [w niebie]

o W jakim celu Jezus idzie do domu Ojca? [przygotować mieszkanie swoim uczniom]

o Czy uczniowie wiedzą, jak się dostać do domu Ojca? [nie wiedzą]

o Który z Apostołów pyta Pana Jezusa o to, jak dostać się do domu Ojca? [św. Tomasz]

o Jaką odpowiedź Pan Jezus daje św. Tomaszowi? [Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca

inaczej jak tylko przeze Mnie]

o Jak myślisz, czy miejsce w niebie jest tylko dla uczniów Pana Jezusa, którzy mogli się z Nim kiedyś spotkać „na

żywo”? [nie]

o Kto jeszcze może liczyć na to, że będzie mieszkał razem z Panem Jezusem i Jego Ojcem w niebie? [każdy człowiek,

który wierzy w Jezusa]
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII 
▪ Po przeczytaniu Ewangelii zrób podsumowanie.

▪ Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, mówi o tym, co wydarzyło się jeszcze przed

śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Pan Jezus zapowiada uczniom swoje

odejście. Uczniowie słysząc to są smutni.

▪ Pan Jezus mówi swoim uczniom, że odejdzie, ale przyjdzie znowu. Zapowiada

uczniom, że idzie przygotować im miejsce.

▪ Teraz zadaj dziecku pytania związane z Ewangelią (te z poprzedniego slajdu).

▪ W podsumowaniu warto podkreślić, że Pan Jezus jest w niebie. Przygotował tam

mieszkanie dla nas wszystkich. Nie wiemy jak to mieszkanie będzie wyglądało –

raczej nie będą to takie mieszkania, w których żyjemy teraz. Możesz zapytać

dziecko jak sobie wyobraża mieszkanie w niebie – co w tym mieszkaniu jest, czego

nie ma.

▪ Przy tej okazji można wspomnieć zmarłych z rodziny przypominając, że wierzymy

w to, że zmarli mieszkają z Panem Jezusem w niebie.
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Jezus 
powiedział 
do swoich 
uczniów:

«Niech się nie 
trwoży serce 
wasze. 
Wierzycie 
w Boga? 
I we Mnie 
wierzcie!



W domu Ojca 
mego jest 
mieszkań 
wiele. 

Gdyby tak nie 
było, to bym 
wam 
powiedział. 
Idę przecież 
przygotować 
wam miejsce.



A gdy odejdę 
i przygotuję 
wam miejsce, 
przyjdę 
powtórnie 
i zabiorę was 
do siebie, 
abyście i wy 
byli tam, 
gdzie Ja 
jestem. 
Znacie drogę, 
dokąd Ja 
idę».



Odezwał się 
do Niego 
Tomasz: 

«Panie, nie 
wiemy, dokąd 
idziesz. 
Jak więc 
możemy znać 
drogę?»



Odpowiedział 
mu Jezus: 
«Ja jestem 
drogą i 
prawdą, 
i życiem. 
Nikt nie 
przychodzi do 
Ojca inaczej 
jak tylko 
przeze 
Mnie ».





ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

o Pan Jezus zapowiada uczniom swoje odejście.

Dokąd Pan Jezus mówi, że pójdzie?

o Jak myślisz, gdzie może być ten „dom”, o którym

mówi Jezus?

o W jakim celu Jezus idzie do domu Ojca?

o Czy uczniowie wiedzą, jak się dostać do domu Ojca?

o Który z Apostołów pyta Pana Jezusa o to, jak dostać

się do domu Ojca?

o Jaką odpowiedź Pan Jezus daje św. Tomaszowi?

o Jak myślisz, czy miejsce w niebie jest tylko dla

uczniów Pana Jezusa, którzy mogli się z Nim kiedyś

spotkać „na żywo”?

o Kto jeszcze może liczyć na to, że będzie mieszkał

razem z Panem Jezusem i Jego Ojcem w niebie?



NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

▪ Tym razem z dodatkami w języku łacińskim

▪ SURREXIT CHRISTUS

▪ https://youtu.be/0neKwO2t4kQ
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Pokoloruj

 Która droga prowadzi do Jezusa?

 Wskaż dzieciom drogę do Jezusa

 Znajdź 10 słów

 Połącz kropki












