
SZKÓŁKA 
NIEDZIELNA

29.03.2020

Parafia św. Michała Archanioła 

w Sopocie

www.sw-michal.pl

http://www.sw-michal.pl/


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 - Jeśli jest to odpowiednie, to możesz porozmawiać z dzieckiem o pogrzebie, w którym

uczestniczyliście. Mów o smutku i o tym, że możemy modlić się do Boga. Bóg nas rozumie. Dzieciom często łatwiej jest

rozmawiać o tych sprawach niż dorosłym. Powiedz dziecku, że dziś będziecie rozmawiać o tym, jak umarł przyjaciel

Pana Jezusa.

▪ WSTĘP, WERSJA 2 – Zapytaj dziecko, w jakich sytuacjach ludzie płaczą. Możesz podpowiedzieć różne sytuacje, ale

pozwól dziecku się wypowiedzieć. Możesz też wykorzystać formę zabawy – powiedz dziecku: podnieś rękę, jeśli w którejś

z wymienionych sytuacji zdarzyło ci się kiedyś płakać: - Upadłeś i uderzyłeś się w rękę albo zraniłeś tak bardzo, że

zacząłeś płakać. - Byłeś tak smutny, że płakałeś. - Ktoś Cię obraził i przez to płakałeś. - Widziałeś, że ktoś inny płacze i

przez to też zacząłeś płakać. Bądź kreatywny – podaj swoje przykłady. Następnie powiedz dziecku, że wszyscy ludzie

czasem płaczą. Nie trzeba się tego wstydzić. Pan Jezus też płakał – mówi nam o tym Pismo Św.

▪ WSTĘP, WERSJA 3 – Ta lekcja przedstawia historię Łazarza i pokazuje, że Bóg zawsze działa

w naszym życiu, nawet jeśli przeżywamy trudne chwile. Czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu.

Nie wiemy też jakie są plany Boga. Zdarza się, że plany Boga są zupełnie inne od naszych. Mamy jednak ufać, że Bóg

zawsze chce dla nas tego, co najlepsze – nawet jeśli spotykają nas trudne wydarzenia. Przeczytaj z dzieckiem fragment

Ewangelii św. Jana, mówiący o wskrzeszeniu Łazarza (wersja krótsza).
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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 Dlaczego Pan Jezus nie poszedł od razu, gdy usłyszał, że jego przyjaciel jest chory? [Jezus powiedział, że doszło do choroby, aby

Syn Boży został uwielbiony.]

o Czy Jezus wiedział, co stało się z Łazarzem, zanim przybył? [Tak, wiedział, że Łazarz nie żyje.]

o Co pomyślała Marta, gdy Jezus powiedział: „Twój brat zmartwychwstanie?” [Myślała, że Jezus miał na myśli, kiedy wszyscy

ludzie zmartwychwstają w dniu ostatecznym. (Być może powrót Jezusa)]

o Kim Jezus powiedział, że jest? [Zmartwychwstanie i życie]

o Kim, według Marty, był Jezus? [Chrystus, Syn Boży]

o Skąd wiesz, że Jezus był emocjonalnie przywiązany do tej rodziny? [Gdy ujrzał płaczącą Maryję, Jezus wzruszył się i również

płakał.]

o Jak zareagowali ludzie po tym, jak Łazarz wyszedł z grobu? [Wielu ludzi wierzyło w Jezusa.]
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII

▪ Po przeczytaniu Ewangelii zrób podsumowanie. Możesz posłużyć się tekstem z trzeciej wersji wstępu:

o Ta lekcja przedstawia historię Łazarza i pokazuje, że Bóg zawsze działa w naszym życiu, nawet jeśli przeżywamy

trudne chwile. Czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu. Nie wiemy też jakie są plany Boga.

Zdarza się, że plany Boga są zupełnie inne od naszych. Mamy jednak ufać, że Bóg zawsze chce dla nas tego, co

najlepsze – nawet jeśli spotykają nas trudne wydarzenia.

▪ Wydrukuj strony od 32 do 36 i wykonaj z dzieckiem zadania związane z wydarzeniami opisanymi w Piśmie Św.

(Znajdź 8 różnic; Połącz kropki; Pokoloruj, Znajdź wyrazy w wykreślance, Znajdź drogę w labiryncie).

▪ Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę: Zrzuć ciężary na Jezusa.

o Piosenkę z tekstem znajdziesz tutaj: https://youtu.be/7lF94QNZjrc

o Wersja „z pokazywaniem”: Zrzuć ciężary na Jezusa (SP Wrzesina) -

https://www.youtube.com/watch?v=Xl_uZqIX1PU
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ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

 Dlaczego Pan Jezus nie poszedł od razu, 
gdy usłyszał, że jego przyjaciel jest chory? 

 Czy Jezus wiedział, co stało się z Łazarzem, 
zanim przybył? 

 Co pomyślała Marta, gdy Jezus powiedział: 
„Twój brat zmartwychwstanie?” 

 Kim Jezus powiedział, że jest? 

 Kim, według Marty, był Jezus? 

 Skąd wiesz, że Jezus był emocjonalnie 
przywiązany do tej rodziny? 

 Jak zareagowali ludzie po tym, jak Łazarz 
wyszedł z grobu? 



NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

 Zrzuć ciężary na Jezusa

 https://youtu.be/7lF94QNZjrc

 Zobacz, jakie gesty można wykonywać podczas 
śpiewania:

 https://www.youtube.com/watch?v=Xl_uZqIX1PU
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Znajdź 8 różnic

 Połącz kropki

 Pokoloruj 

 Znajdź w wykreślance 10 słów

 Znajdź w labiryncie drogę do Łazarza 












