EUROPEJSKA KONFERENCJA
DLA RODZIN 2020

PODRĘCZNIK
(Polski)

WARSZTAT PIERWSZY: BÓG NAS KOCHA
Werset
Bóg jest miłością.
1 Jana 4:8b

Piosenka
Wierzę Mu! Wierzę Mu!
Tyle dla mnie zrobił Bóg.
Wciąż o mnie dba, wierny jest tak.
O, wierzę Mu, wierzę Mu,
Wierzę Mu, wierzę Mu,
Wierzę mojemu Bogu!

Czas w grupach
1. Wymyślcie pokazywanie do piosenki
Razem ze swoją rodziną wymyślcie pokazywanie do piosenki
„Wierzę Mu”. Następnie zaśpiewajcie tę piosenkę
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z pokazywaniem i nauczcie inne rodziny w waszej grupie.
Możecie też zrobić zdjęcie swojej rodziny, jak śpiewacie
piosenkę z pokazywaniem, i przesłać do nas, byśmy mogli je
pokazać podczas kolejnej sesji.
2. Dyskusja
Porozmawiajcie o tym, co robicie w swojej rodzinie, aby okazać
sobie nawzajem miłość. Następnie podzielcie się tym
z pozostałymi rodzinami w swojej grupie. Możecie też to spisać
i przesłać do nas, byśmy mogli podzielić się waszą odpowiedzią
podczas kolejnej sesji.
3. Robótka — rodzina trzymająca się za ręce
Obejrzyjcie ponownie wideo i podążając za instrukcjami,
wykonajcie rodzinę trzymającą się za ręce.
Lista materiałów: ołówek, kolorowe kredki lub flamastry,
nożyczki i kilka kawałków białego, kolorowego lub dowolnego
papieru.
Wyzwania:
• Zobaczcie, ile osób uda wam się wykonać z jednego kawałka
papieru.
• Udekorujcie osoby tak, aby wyglądały jak wasza rodzina.
• Prześlijcie zdjęcie swojej rodziny, jak wykonujecie robótkę.

Zadanie dodatkowe
Zadzwońcie do kogoś spośród waszych krewnych lub wyślijcie tej
osobie wiadomość, by jej powiedzieć, jak bardzo ją kochacie
i tęsknicie za nią.
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WARSZTAT DRUGI:
BÓG STWORZYŁ WSZECHŚWIAT
Werset
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Księga Rodzaju 1:1

Piosenka
Czy z niczego góry się zjawiły?
I czy kwiaty zawsze były tu?
A czy gwiazdy same zaświeciły się?
NIE!
Bóg stworzył je!
Czy z niczego misie się zjawiły?
I czy ptaki zawsze były tu?
A czy ryby same z siebie wzięły się?
NIE!
Bóg stworzył je!

Czas w grupach
1. Dyskusja: Zgadnij, kto to stworzył?
Każda osoba z waszej rodziny wybiera przedmiot, który
wykonała. Następnie po kolei rodziny pokazują te przedmioty
pozostałym rodzinom w grupie, żeby zgadły, który z członków
rodziny wykonał dany przedmiot. To pokazuje, jak wiele możemy
dowiedzieć się o twórcy na podstawie tego, co wykonał!
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2. Robótka — zakładka w kształcie planety
Obejrzyjcie wideo i podążając za instrukcjami, wykonajcie
zakładkę.
Lista materiałów:
Kolorowe kredki lub flamastry, nożyczki, wydrukowany wzór do
warsztatu 2 lub czysty kawałek białego, kolorowego lub dowolnego
papieru z umieszczonym na nim takim samym wzorem.
Sposób wykonania:
1. Rozpocznijcie od wzoru z podręcznika albo narysujcie go
w następujący sposób: na kartce narysujcie kwadrat (lub
zacznijcie od kwadratowej kartki). Przez środek, od rogu do
rogu, narysujcie linię tak, żeby powstały dwa duże trójkąty.
W górnym trójkącie narysujcie kółko. W dolnym trójkącie
narysujcie dwa mniejsze trójkąty, jeden z lewej, drugi
z prawej strony.
2. Wytnijcie kwadrat (w razie potrzeby).
3. Złóżcie kwadrat wzdłuż środkowej linii, tak żeby znajdowała
się ona na zewnątrz.
4. Złóżcie dwa mniejsze trójkąty znajdujące się po obu stronach
do środka.
5. Rozłóżcie je z powrotem i złóżcie górny róg powstałego
w środku mniejszego kwadratu w kierunku jego dolnego rogu.
6. Włóżcie rogi prawego i lewego trójkąta za to zagięcie
(w powstałą w ten sposób kieszonkę).
7. Odwróćcie kwadrat na drugą stronę i wytnijcie papier wzdłuż
linii narysowanego tam koła.
8. Pokolorujcie swoją planetę.
Wyzwanie: Napiszcie nową zwrotkę do piosenki „Czy z niczego
góry się zjawiły?”. Zaśpiewajcie ją swojej grupie na następnej sesji
albo prześlijcie nagranie, żeby wszyscy mogli się nią cieszyć!
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WARSZTAT TRZECI:
ŚNIADANIE Z PANEM MÜLLEREM
Wejdźcie na stronę Europejskiej konferencji dla rodziców,
aby ściągnąć tę historię.

Werset
Jahwe jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.
Psalm 23:1

Piosenka
Bo Biblia słowem*** (zaklaszcz 3 razy)
Bożym jest!***
Bo Biblia słowem Bożym jest!***
Bo Biblia słowem***
Bożym jest!***
Bo Biblia słowem Bożym jest!***

Czas w grupach
Na początek porozmawiajcie w swojej rodzinie o chwilach, w których
o coś się modliliście i o tym, jakie były tego rezultaty. Następnie
podzielcie się tym z pozostałymi rodzinami.

Robótka / Zadanie dodatkowe
1. Rozejrzyjcie się po domu za rzeczami, którymi Pan was
obdarował za pośrednictwem rodziców, krewnych lub przyjaciół.
Czy dziękowaliście Bogu za nie? (Pamiętajcie, że często, kiedy
ludzie coś dają, muszą się z tym rozstać).
2. Zróbcie listę dobrych rzeczy (nie staroci ani rupieci), które
daliście innym, aby im pomóc (tak jak piekarz czy mleczarz).
3. Porozmawiajcie o tym, jak się czuliście, kiedy daliście coś innym.
Bóg kocha radosnych dawców!
5

Zadanie rodzinne na później
Aby zapamiętać historię o piekarzu, który przyniósł sierotom
świeży chleb:
1. Całą rodziną, wraz z dziećmi, upieczcie chleb (lub babeczki).
2. Zjedźcie je podczas waszego rodzinnego śniadania.
Ewentualnie możecie też podgrzać trochę chleba
w piekarniku lub tosterze.
3. Podziękujcie Bogu za to, że dał waszej rodzinie chleb i mleko
na śniadanie.
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WARSZTAT CZWARTY:
BÓG STWORZYŁ RODZINY
Werset
Od którego bierze nazwę każdy ród [albo: rodzina]
w niebiosach i na ziemi.
List do Efezjan 3:15

Piosenka
Kocham rodzinę swą:
Tak! Mamę, tatę też,
I siostry, braci kocham swych.
Tak cenię wszystkich ich.

Czas w grupach
1. Zaśpiewajcie!
Zaśpiewajcie „Kocham rodzinę swą” do siebie nawzajem
i wymyślcie pokazywanie do tej piosenki.
2. Odpowiedzcie na pytania
Odpowiedzcie ze swoją rodziną na poniższe pytania. Następnie
podzielcie się waszymi odpowiedziami z pozostałymi rodzinami
w waszej grupie i odkryjcie, jak inny i wspaniały jest każdy
członek rodziny!
• Kto w twojej rodzinie najlepiej gotuje?
• Kto w twojej rodzinie najlepiej rysuje?
• Kto jest najniższy? Kto jest najwyższy?
• Kto ma najciemniejsze oczy? Kto ma najjaśniejsze oczy?
• Kto klaska najgłośniej?
• Kto najlepiej potrafi zrobić szpagat?
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•
•
•
•

Kto podskoczy na lewej nodze najwięcej razy?
Kto pomaga w gotowaniu posiłków dla rodziny?
Kto biega najszybciej?
Jaki sport uprawia każdy członek waszej rodziny?

3. Gra „Mama mówi”
W grze jeden z członków rodziny mówi „Mama mówi” i zaraz
potem każe wykonać jakąś czynność, ale w tym samym czasie
robi coś innego. Na przykład, ktoś mówi: „Mama mówi: tup
swoimi nogami”, podczas gdy w tym samym czasie klaszcze w
ręce. Inni muszą robić to samo, co ta osoba mówi (tupać
nogami), a nie to, co robi (klaskać rękami).
Zagrajcie w tę grę w waszej rodzinie i z pozostałymi rodzinami w
waszej grupie, za każdym razem wybierając innego
prowadzącego. (Uwaga: „Mama mówi” można zastąpić przez
„Tata mówi” lub imieniem dziecka, w zależności od tego, kto
mówi).

Robótka — puzzle
Stwórzcie puzzle, które później wyślecie do innej rodziny w innym
kraju. Otrzymacie imiona i adres rodziny, do której będziecie mogli
wysłać swoje rodzinne puzzle. Sprawdzajcie także swoją skrzynkę
pocztową, czy nie otrzymaliście takich puzzli od innej rodziny!
Lista materiałów: Tektura lub gruby papier, nożyczki, długopisy,
duża koperta i ołówek.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami, obejrzyjcie
odpowiednie wideo na stronie Europejskiej konferencji dla rodzin.

8

