
SZKÓŁKA 
NIEDZIELNA

Parafia św. Michała Archanioła w Sopocie

www.sw-michal.pl

31.05.2020

UROCZYSTOŚĆ 

ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO

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


WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- WSTĘP

Najpierw powiedz dziecku, o czym będziecie rozmawiać. Możesz przeprowadzić z dzieckiem

rozmowę z zaproponowany niżej sposób.

▪ Krok 1 – Czy kiedykolwiek spędzałeś czas daleko od kogoś, kogo kochasz? Może byłeś na

wycieczce i nie było cię w domu przez dzień i noc a może i dłużej? Często tak jest, że jak jesteśmy

daleko od ludzi, których kochamy to za nimi tęsknimy. Za kim i czym jeszcze możemy tęsknić? Za

kolegami, za domem, za zwierzątkiem, za zabawkami, za szkołą.

▪ Krok 2 – Z tęsknotom możemy sobie radzić w taki sposób, że wyjeżdżając zabieramy ze sobą coś,

co będzie nam przypominało ludzi i miejsca za którymi tęsknimy. Można zabrać ulubiony koc,

pluszową zabawkę, zdjęcie – coś, co będzie nas pocieszało. Jeśli mamy przy sobie taką rzecz, to

ona pomaga nam pamiętać o tym, co zostawiliśmy i daje nam pewność, że kiedyś znowu

będziemy razem. Nawet jeśli przez jakiś czas nie możemy widzieć osób, które kochamy to te

przedmioty przypominają nam o tym, że te osoby nas kochają. To przynosi nam spokój.

Czy wiesz, że Pan Jezus zrobił dla nas to samo?

▪ Krok 3 – Pan Jezus przed śmiercią powiedział, że da nam Ducha Pocieszyciela, żeby z nami był na

zawsze. Fizycznie Pan Jezus jest w niebie (mówiliśmy o tym w ostatnią niedzielę), nie możemy

Go zobaczyć, ale Pan Jezus zostawił nam Ducha Świętego, który cały czas przypomina nam o

Panu Jezusie i o tym, że On nasz kocha.

Duch Święty pomaga nam się modlić, prowadzi nas i pociesza. Dzięki Niemu wiemy, że Jezus jest

zawsze obecny i że pewnego dnia do nas wróci.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII
▪ 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 Kiedy Pan Jezus przyszedł do uczniów? [wieczorem]

o Co Pan Jezus powiedział do uczniów? [Pokój wam!]

o Jak zareagowali uczniowie, gdy zobaczyli Pana Jezusa? [uradowali się]

o Co to znaczy, że Jezus tchnął na uczniów? [wywołał w nich jakąś zmianę]

o Kogo Pan Jezus tchnąłw uczniów? [Ducha Świętego]

o Co dzięki Duchowi Świętemu mogli od tej pory robić uczniowie? [odpuszczać grzechy

innym ludziom]
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Wieczorem w 
dniu 
zmartwychwsta
nia, tam gdzie 
przebywali 
uczniowie, choć 
drzwi były 
zamknięte z 
obawy przed 
Żydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku 
i rzekł do nich: 
«Pokój wam!»



A to 
powiedziawszy, 
pokazał im ręce 
i bok.

Uradowali się 
zatem 
uczniowie, 
ujrzawszy Pana.



A Jezus znowu 
rzekł do nich: 
«Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja 
was posyłam». 



Po tych słowach 
tchnął na nich 
i powiedział im: 
«Weźmijcie
Ducha 
Świętego! 

Którym 
odpuścicie 
grzechy, są im 
odpuszczone, 
a którym 
zatrzymacie, 
są im 
zatrzymane».





ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

o Kiedy Pan Jezus przyszedł do uczniów?

o Co Pan Jezus powiedział do uczniów?

o Jak zareagowali uczniowie, gdy zobaczyli Pana Jezusa?

o Co to znaczy, że Jezus tchnął na uczniów?

o Kogo Pan Jezus tchnął w uczniów?

o Co dzięki Duchowi Świętemu mogli od tej pory robić uczniowie?
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NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

 Duchu Święty uśmiechnięty do nas przyjdź!

 https://youtu.be/u6Fm_szQ070
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Pokoloruj

 Połącz kropki

 Znajdź 10 słów (dary Ducha Świętego)

 Znajdź drogę w labiryncie
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