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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. W rozmowie możesz posłużyć się

ilustracjami, które znajdziesz na następnych slajdach.

▪ Krok 1 – Zanim zaczniesz rozmowę z dzieckiem, przygotuj zdjęcie swojej mamy, taty albo innego

członka rodziny, do którego jesteś podobny/a. Może to być również zdjęcie kogoś do kogo

podobne jest twoje dziecko albo po prostu osób podobnych do siebie. Następnie zacznij

rozmowę z dzieckiem.

▪ Krok 2 – Zacznij rozmowę z dzieckiem w ten lub podobny sposób: Mam zdjęcie mojej mamy (lub

kogokolwiek) i widzę tu coś ciekawego – mamy pewne podobieństwa. Znajdź cechy wspólne, np.:

mamy ten sam kolor włosów i oczu, jesteśmy tego samego wzrostu, mamy podobny kształt

twarzy i nosa. Ciekawe jest też to, że mamy różne podobieństwa, których nie widać na zdjęciu,

np.: lubimy ryby, gramy na pianinie, lubimy jeździć na nartach. Ludzie są do siebie podobni na

wiele sposobów. Niektóre podobieństwa wynikają z tego, że jesteśmy ze sobą spokrewnieni,

dlatego dzielimy cechy genetyczne. Inne podobieństwa biorą się z tego, że spędzamy z kimś dużo

czasu – wtedy zaczynamy naśladować zachowania innych (dobre i złe – tutaj można z dzieckiem

porozmawiać o tym, że inni ludzie mogą mieć na nas zły wpływ, na co trzeba uważać).

▪ Krok 3 – Zapytaj dziecko o to w czym i do kogo jest podobne? Jakie cechy wyglądu i zachowania

dziecko ma podobne do rodziców, rodzeństwa lub innych członków rodziny. Zapytaj czy ty i twoje

rodzeństwo (lub kolega/koleżanka) lubicie robić podobne lub te same rzeczy? – np. sport,

zabawki, zainteresowania. To znaczy, że ludzie są do siebie podobni.

▪ Krok 4 – Przejdź do tekstu Ewangelii. Dzisiaj Pan Jezus mówi do nas słowa trudne do

zrozumienia. W tych słowach Pan Jezus mówi o tym, do kogo On jest podobny.
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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 Do kogo Pan Jezus wypowiada zapisane w Ewangelii słowa? [do swoich uczniów]

o Czy uczniami Pana Jezusa są tylko ci, którzy razem z Nim chodzili po świecie? [nie]

o Kto jeszcze należy do grona uczniów Pana Jezusa? [każdy człowiek, który słucha słów Pana Jezusa zapisanych w

Ewangeliach]

o Pan Jezus obiecuje, że Jego Ojciec da uczniom Parakleta. Kto to jest? [Paraklet to Duch Św., Duch Prawdy]

o Pan Jezus mówi o sobie: "Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie". To może oznaczać, że Pan Jezus jest podobny do kogo?

[do swojego Ojca]

o Co to znaczy, że ktoś jest do kogoś podobny? [zachowuje się tak jak ktoś inny albo wygląda prawie tak samo jak inna osoba]

o Po czym możemy poznać, że ludzie są podobni do Pana Jezusa? Po wyglądzie czy raczej po zachowaniu? [po tym co mówią i

w jaki sposób się zachowują]

o Jak należy się zachowywać, co trzeba robić, żeby być podobnym do Pana Jezusa? [np. pomaganie innym, modlitwa, miłość

do innych, bycie dobrym, itd.]
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII 
▪ Po przeczytaniu Ewangelii zrób podsumowanie.

▪ Pan Jezus mówi w Ewangelii: Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

▪ Te słowa oznaczają, że Pan Jezus jest podobny do swojego Ojca w niebie, a my jesteśmy podobni do Pana Jezusa.

▪ Trudno powiedzieć czy ktoś jest podobny do Pana Jezusa z wyglądu ponieważ nie wiemy jak dokładnie Pan Jezus

wygląda, nie widzimy Go.

▪ Możemy jednak być podobni do Pana Jezusa nie przez wygląd ale przez zachowanie. Po tym co robimy, co mówimy i

jak się zachowujemy można poznać czy jesteśmy podobni do Pana Jezusa.

▪ Pan Jezus ma cechy wspólne z Bogiem i my też możemy mieć wspólne cechy z Panem Jezusem. Jakie to mogą być

cechy? W czym możemy być podobni do Pana Jezusa? [np. pomaganie innym, modlitwa, miłość do innych, bycie

dobrym, itd.]

▪ W podsumowaniu warto podkreślić, że największą cechą, którą dzielimy z Jezusem, jest miłość. Jezus mówi, że to

właśnie przez okazywanie miłości wszyscy poznają, że jesteśmy podobni do Pana Jezusa, że należymy do Bożej rodziny.

▪ Po tym jak wyglądasz i jak się zachowujesz inni ludzie mogą rozpoznać do jakiej należysz rodziny. A przez to, że będziesz

okazywać miłość innym wszyscy będą wiedzieć, że należysz też do rodziny Jezusa.
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Jezus 
powiedział 
do swoich 
uczniów:

«Jeżeli Mnie 
miłujecie, 
będziecie 
zachowywać 
moje 
przykazania.



Ja zaś będę 
prosił Ojca, 
a innego 
Parakleta 
da wam, 
aby z wami 
był na zawsze 
– Ducha 
Prawdy, 
którego świat 
przyjąć nie 
może, 
ponieważ Go 
nie widzi 
ani nie zna.



Ale wy Go 
znacie, 
ponieważ 
u was 
przebywa 
i w was 
będzie. 

Nie zostawię 
was 
sierotami. 

Przyjdę do 
was.



Jeszcze 
chwila, 
a świat nie 
będzie już 
Mnie widział. 

Ale wy Mnie 
widzicie; 
ponieważ Ja 
żyję, i wy żyć 
będziecie.



W owym dniu 
poznacie, 
że Ja jestem 
w Ojcu moim, 
a wy we Mnie 
i Ja w was.

Kto ma 
przykazania 
moje i je 
zachowuje, 
ten Mnie 
miłuje. 



Kto zaś Mnie 
miłuje, 
ten będzie 
umiłowany 
przez Ojca 
mego, 
a również Ja 
będę go 
miłował 
i objawię mu 
siebie».





ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

o Do kogo Pan Jezus wypowiada zapisane w Ewangelii słowa?

o Czy uczniami Pana Jezusa są tylko ci, którzy razem z Nim chodzili

po świecie?

o Kto jeszcze należy do grona uczniów Pana Jezusa?

o Pan Jezus obiecuje, że Jego Ojciec da uczniom Parakleta. Kto to

jest?

o Pan Jezus mówi o sobie: "Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie".

To może oznaczać, że Pan Jezus jest podobny do kogo?

o Co to znaczy, że ktoś jest do kogoś podobny?

o Po czym możemy poznać, że ludzie są podobni do Pana Jezusa? Po

wyglądzie czy raczej po zachowaniu?

o Jak należy się zachowywać, co trzeba robić, żeby być podobnym

do Pana Jezusa?



NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

▪ SERCEM KOCHAM JEZUSA

▪ https://youtu.be/zS8lyoHaWw0
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Pokoloruj

 Połącz kropki

 Znajdź 10 słów

 Znajdź 8 różnic

 Znajdź drogę w labiryncie














