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Dzieci na szkółce niedzielnej

Wychowanie religijne dzieci - 
nasza wspólna praca

Kształtowanie religijności u dzieci jak wie-
my, nie należy do łatwych zadań. Wiele czyn-
ników ma wpływ na skuteczność podjętego 
wyzwania. W okresie dojrzewania dziecka 
można zauważyć dwie fazy: fazę odczuć i po-
znania. W fazie odczuć, charakterystycznej dla 
okresu wczesnego dzieciństwa, dziecko może 
przyjąć religię szybko i wręcz nieświadomie, 
jednak decydujące jest przy tym środowisko 
rodzinne i najbliższe otoczenie. Wśród potrzeb 
uczuciowych małego dziecka najważniejsza 
jest potrzeba bezpieczeństwa. Odkrycie i za-
pewnianie o istnieniu Bożej opieki jest dla 
niego radością i wzbudza w nim potrzebę mo-
dlitwy, śpiewu, recytacji wierszy. Modlitwy 
i piosenki do Anioła Stróża są niemal stałym 
punktem szkółek niedzielnych szczególnie  
w młodszej grupie wiekowej.

W tej fazie dziecko jest wrażliwe na ozna-
ki miłości. Obraz Pana Boga rozwija poprzez 
relacje z drugim człowiekiem. Religii uczy się 
nie tylko poprzez słowa, ale również w sposób 
pośredni - poprzez wspólne działanie, rozwią-
zywanie sytuacji problemowych, zabawy. Nie-
zauważalnie dziecko przechodzi w drugą fazę- 
poznania.

Wychowanie na etapie poznawania po-
lega na rozpoznaniu i odczytaniu obecności 

Pana Boga w otaczającym nas świecie. Istotne 
znaczenie ma tu wartość religijnego życia ro-
dziców, ujawniającego się poprzez modlitwę, 
praktyki religijne, pielęgnowanie religijnych 
tradycji i zwyczajów domowych. Religijne 
wychowanie dziecka w tym okresie polega na 
uczestniczeniu razem z dorosłymi w wydarze-
niach kościelnych, które umożliwiają nie tylko 
poznanie historii Jezusa, ale i jej przeżywanie, 
zwłaszcza gdy uroczystości kościelne znajdują 
swoje przedłużenie w świętowaniu rodzin-
nym. My, dorośli dajemy przykład własnym 
życiem. 

Wspólne życie religijne zbliża dzieci i ro-
dziców. Jeśli rodzina potrafi wspólnie rozpo-
cząć posiłek modlitwą, gdy razem świętują 
niedzielę lub wspólnie przeczytają historię bi-
blijną, wtedy dziecko zostanie wprowadzone  
w swój pierwszy dom wiary. 
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W naszym kościele równolegle do nabo-
żeństw organizowane są szkółki niedzielne. 
Dzieciom przekazuje się w odpowiedniej for-

mie historie biblijne, zasady chrześcijańskiego 
postępowania, uczy się modlitwy oraz pie-
śni. Największą wartością dziecięcych nabo-
żeństw jest udział i zaangażowanie rodziców 
w ich przebieg i to w każdej formie. Sami bo-
wiem najlepiej znają potrzeby swojego dziec-

ka. Wspólny śpiew, zabawy towarzyskie, mu-
zykowanie, wykonywanie prac plastycznych, 
wspólne przygotowanie poczęstunku  zacie-
śniają więź z miejscem oraz osobami, które mu 
towarzyszą w odkrywaniu Pana Boga. Każde 
zaangażowanie rodzica na szkółce napełnia 

dzieci ogromną radością i przekonaniem, że to, 
co robi, jest dobre.

Od kilku już lat w naszej parafii aktywna 
grupa rodziców mocno angażuje się  w orga-
nizację szkółek niedzielnych, nabożeństw ro-
dzinnych i różnych uroczystości kościelnych. 
Część rodziców podjęła wyzwanie i przygoto-
wuje historie biblijne na szkółki, w przystępny 
sposób uczy dzieci wersetów biblijnych, or-
ganizuje zabawy i gry towarzyskie. Inna gru-
pa rodziców dba o to, aby w każdą niedzielę 
po szkółce nie brakło na stołach domowych 
wypieków i  napojów. Kolejna grupa rodzi-
ców wspiera poprzez zorganizowanie lub sfi-
nansowanie zakupu sprzętu, strojów i mate-
riałów niezbędnych do prowadzenia zajęć na 
parafii. Niezwykle cenna jest pomoc rodziców  
w przygotowaniach do uroczystości takich 
jak Gwiazdka Rodzinna, Dziękczynne Nabo-
żeństwo Żniwne czy oprawa muzyczna nabo-
żeństw rodzinnych. Taka postawa dorosłych 
niewątpliwie jest dobrym przykładem dla na-
szych dzieci oraz praktycznym wychowaniem 
religijnym kolejnego pokolenia. 

Razem możemy więcej i lepiej.

Dorota Krzykowska


