
Blok I 
Jak zacząć?  

Czyli trudne początki realizacji służby  

wśród dzieci w zborze 

 



 
Jak zacząć? 

 

1. Pomódl się. 

2. Zrób plan działania i postępuj wg niego. 

3. Zorientuj się w jakiej jesteś sytuacji? 

4. Na kogo możesz liczyć?  

5. Zaplanuj spotkanie osób, które już są 

zaangażowane bądź dopiero chcą to zrobić. 

 

 



Jak zacząć? 

5. Dowiedz się ile dzieci jest w twoim zborze, ile 

dzieci przychodzi? W jakim są wieku? 

6. Zrób dokładną listę! Dotrzyj do dzieci (ich 

rodziców) które nie przychodzą do kościoła. 

7. Odwiedź ich! Przedstaw program… Porozmawiaj 

o przyczynach ich nieobecności. 

 



ZADANIE 1 
OJak rozmawiać 

z rodzicami 

dzieci, którzy 

nie przychodzą 

do kościoła? 

OCo im 

powiedzieć? 

 

 



Jak zacząć? 
 

8. Zrób plan zajęć przeznaczonych dla 

dzieci. Ustal kalendarz na pół/rok do 

przodu. 

9. Poinformuj zbór o atrakcjach 

przewidzianych dla dzieci. 

10. Poszukaj programu odpowiedniego 

dla  wieku dzieci. 

 

 

 



ZADANIE 2 

O Podzielcie się 
w grupie: jakie 
atrakcje dzieci 
mogą mieć w 
zborze? 
Popuśćcie 
wodze 
fantazji… 
Pomysły 
zapiszcie. 

 

 



ZADANIE 3 
O Podziel się w 

parach sytuacją 

Twojego zboru i 

poszukaj ile grup 

wiekowych jesteś 

w stanie wyłonić. 

O  Zapisz ile dzieci 

nie korzysta z 

programu w 

kościele? 

 



Blok II 
Z kim zacząć?  

Czyli szukanie 

współpracowników 

 



Dlaczego potrzebujesz 
zespołu? 

  



Kogo potrzebujesz? 

O Amerykańskie sugestie to na 10 osobową 

grupę 1 prowadzący + pomoc nauczyciela 

+ pomoc np. do muzyki, obsługi projektora 

itp. 

O Możesz skorzystać z pomocy rodziców.  

O Komfortowo jest mieć w danej grupie 

wiekowej chociaż 2 nauczycieli. 



Poszukiwanie 
współpracowników 

Praca z dziećmi nigdy nie należała do 

prestiżowej w oczach ludzi.  

 

Zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia 

Boga. 

Jest to wielka odpowiedzialność! 

 

 



Poszukiwanie 
współpracowników 

 

 

O Módl się!  

O Podziel odpowiedzialność.  

O Zapytaj rodziców.  

O Zapytaj nastolatków i młodzież. 

O Rozważ kandydaturę każdego 

O Poinformuj zbór o zapotrzebowaniu.  

O Upewnij się, że pastor i starsi zboru wiedzą 

O Upewnij się że pastor i starsi znają program dla 
dzieci jaki jest realizowany w zborze.  

 



Poszukiwanie 
współpracowników  

 

O Zadbaj o to by w komitecie nominacyjnym była chociaż 

jedna osoba która jest zaangażowana w służbę wśród 

dzieci, tak by szukała i typowała odpowiednich liderów. 

O Trzymaj listę chętnych, którzy zadeklarowali się do 

okazjonalnej pomocy.  



Efektywne przywództwo  

O Powołuj ludzi zgodnie z ich duchowymi darami i dawaj im 

zadania, w których mogą być najbardziej efektywni 

O Zachęcaj każdego pomocnika żeby był przygotowany i 

przyjeżdżał na czas 

O Używaj entuzjazmu pojedynczych osób żeby inspirować 

innych i siebie 

O Doceniaj wkład każdego i dziękuj mu publicznie i 

prywatnie 

O Stwarzaj okazje do tworzenia się przyjaźni „poza pracą” 

 



Odsiew wolontariuszy  

1. Szukaj osób wierzących, które będą odpowiednimi 

wzorcami dla dzieci w ich wzroście duchowym 

2. Szukaj osób, które mają podejście do dzieci 

3. Znajdź osoby, które choć trochę znają się na rozwoju 

dzieci 

4. Pytaj o ich gotowość i otwartość do nauki nowych 

metod nauczania i uczestniczenia w konferencjach i 

szkoleniach 



ZADANIE 5 

O Pomyśl jakimi 

osobami 

dysponujesz, a jakich 

jeszcze potrzebujesz 

w swoim zborze. 

O Jak możesz poprawić 

współpracę między 

sobą? Pokaż listę w 

grupie. 



Co może pomóc w pracy 
zespołu? 

O utrzymywanie wymiany info oraz relacje z 
prowadzącymi, 

O modlitwa, 

O dbanie o kondycję prowadzących poprzez 
zapewnienie szkoleń,  

O zapewnienie informacji, materiałów, wsparcia, 

O spotykanie się, wspólna modlitwa za siebie, 
dzieci i rodziców 

O dzielenie się dowodami Bożego działania, jak 
również problemami, które wymagają 
rozwiązania 

 



Blok III 
Z czym zacząć? 

Materiały, plan zajęć, pomieszczenie, 

pomoce i finanse… 

 



Program (materiały)   

gotowy czy autorski? 

 Czym dysponujemy? 

 Jak dobrać dobry program? 

 Gdzie go szukać? 

 



ZADANIE 6 

Jakiego programu potrzebujesz w swoim 

zborze?  

Podziel się tym jak szukasz pomysłów na 

zajęcia.  

Czy zdarza ci się, że tworzysz zajęcia 

samodzielnie? Jak to robisz? 

 



 
 

Wskazówki do nauczania lekcji 
biblijnych 

 
Nauczanie prawdy zawartej w Bożym Słowie 

– to twój cel! 

 

1. Wyjaśnij Główną Prawdę tak, aby dzieci ją 

rozumiały 

2. Wpleć prawdę w lekcję i powtarzaj ją kilka razy 

3. Wytłumacz, jak można ją zastosować w swoim 

życiu.  



 
Wskazówki do nauczania 

lekcji biblijnej 
Zastosowanie mówi, co Bóg chce, aby 

dziecko uczyniło w odpowiedzi na prawdę, 

której się nauczyło. 

 Zastosowanie to praktyczny wymiar 

prawdy. 

 

Tworząc zastosowanie zawsze używamy 

czasownika, np.: „Bądź posłuszny Bogu”, 

„Módl się  codziennie”, „Bądź wdzięczny 

za to co masz”, „Zaufaj Chrystusowi” 



Pomieszczenie - 
przygotowanie miejsca do 

nauki 
 

 

Iz. 54,13  

 

„A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od Pana, i obfitość 

pokoju będą mieli synowie twoi” 

„I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje 

dzieci będą miały wielki dobrobyt” 

 

 





Porządek  

 

Stwórz uporządkowany pokój przygotowując przestrzenie dla 

różnorodnych aktywności. 

 



Przechowywanie 

O kosze lub plastikowe pojemniki pomogą 

zachować porządek.  

O arkusze frekwencji, kartki papieru w 

różnym rozmiarze i różnej grubości/koloru, 

glina, plastelina, magnesy, pinezki, kredki, 

klej, gazety, pisaki, ołówki, farby, pieczątki, 

nożyczki 

 



ZADANIE 8 

Co powinno znaleźć się w pomieszczeniu 

dziecięcym? 



Komfort 

O Meble (krzesła i stoliki) dostosowane do 

wielkości dzieci.  

O Jeżeli masz grupę mieszaną przygotuj 

meble różnej wielkości.  

O Odpowiednie oświetlenie, temperatura i 

wentylacja.  

O Wykładzina lub dywan 



 
 

Pomieszczenie dla dzieci powinno 
być porównywalne z tym dla 

dorosłych w kwestii utrzymania i 

jakości. 
 
 

 

 

 

Jeżeli będzie wyraźna różnica 
dzieci to zauważą i poczują się 

nieważne!!! 



Bezpieczeństwo 

O Wszystko co może być potencjalnym 

zagrożeniem powinno być naprawione, 

zamienione lub w miarę potrzeb usunięte 

O Zadbaj o to by dzieci wiedziały jak 

poruszać się bezpiecznie w 

pomieszczeniu (ustal i poinformuj o 

zasadach bezpieczeństwa) 



Chrystusowa atmosfera 

O Teraz jak urządziliście pomieszczenie i  

jest ono już: uporządkowane, komfortowe 

i bezpieczne możecie zacząć lekcje? 

Niekoniecznie! 

O Jeszcze jednym ważnym aspektem w 

nauczaniu religii jest klimat i atmosfera.  



 
Co zrobić żeby zapanowała atmosfera 

Chrystusa? 
  

  

 Akceptacja 
ze strony 

nauczyciela 

Akceptacja 
ze strony 

rówieśników 

A 

T 

M 

O 

S 

F 

E 

R 

A 

 Chrystusowa 



Chrystusowa atmosfera 

Akceptacja ze strony nauczyciela: 

O Mówienie po imieniu 

O Okazywanie szacunku każdego z osobna 

O Bycie rzecznikiem 

O Oczekiwanie najlepszego od uczniów 



Jesteś rzecznikiem dzieci 
kiedy: 

 

 

O Tłumaczysz zapotrzebowanie na specjalny program dla 

dzieci i młodzieży 

O Umieszczasz zdjęcia i wiadomości o zajęciach dla dzieci w 

widocznym miejscu 

O Organizujesz zbiórki pieniędzy, aby zakupić  potrzebny 

sprzęt do programów i aktywności dla dzieci 

O Znajdujesz jedzenie, ubrania i dom dla dzieci w potrzebie 



Jesteś rzecznikiem dzieci 
kiedy: 

O Stajesz za dzieckiem, które jest gorzej 

traktowane czy nierozumiane 

O Zachęcasz komitet nominacyjny by szukał 

liderów do służby wśród dzieci 

O Zachęcasz dorosłych do nauki imion 

wszystkich dzieci i młodzieży w kościele oraz 

do ich witania 

 

 



Chrystusowa atmosfera 

Akceptacja ze strony rówieśników: 

O Obserwuj grupę 

O Rozmawiaj 

O Módl się 

O Interweniuj 

O … 

 



Tematyczny wystrój 
pomieszczenia  

 



Pomoce 

O Pan Jezus często posługiwał się 

pomocami wizualnymi podczas nauczania 

różnych grup ludzi. 

O Przykłady: moneta, lilie, plewy, siewca, 

pasterz itp. 

O Przynajmniej dwukrotnie posłużył się 

dzieckiem jako pomocą wizualną (Mat. 

18,2; Mar. 10, 15) 

 



Pomoce 

Cele stosowania pomocy: 

O Wizualizacja, atrakcyjność, pobudzanie 

zainteresowania, utrzymanie koncentracji 

Kryteria doboru: 

O wiek, zainteresowania, możliwości, 

warunki pomieszczenia 

 

 



pomoce 

kukiełki 

tło 

stroje 

ilustracje 



własnoręcznie narysowane, z użyciem kartek z 

kalendarza, zrobione z talerzy papierowych, 

wykonane w formie obrotowego koła, 

symbol+napis w formie książeczki do 

opowiadania 
 

tablica/ plansza/ flanelogram 

z łyżek drewnianych, z rulonów po papierze 

toaletowym, z pudełek po zapałkach, na 

patykach po lodach, do szaszłyków,  

 

chusty, spódnice, materiały, 

sznurek, korona, laska, kij, 

naszyjnik… 



 
Do czego używamy? 

 

 

 

 

 

 

• Do wprowadzenia historii biblijnej 

• Do przekazania ewangelii 

• Do nauki tekstu biblijnego 

• Do modlitwy 

• Do zachęty do ofiarności 

• … 

 
 



Finanse 

Ograniczają, zniechęcają, ale wiele 

umożliwiają! 

Jak je zdobyć? Kro po kroku… 

O przedstaw kalendarz wydarzeń i program 

jaki chcesz realizować na radzie zboru lub 

zebraniu 

O powiedz,  ile potrzebujesz na jego 

realizacje 

 

 



Finanse 
Skąd je brać? 

1. Załóż fundusz dzieci 

2. Zaproponuj wyprawkę zakupioną przez 

rodziców 

3. Zaproponuj zbiórkę rodziców 

4. Zaproponuj zbiórkę w zborze 

5. … 

 

 



Powodzenia! 


