
Los mieszkańców polskich miast nie jest nam obojętny. Wielu chrześcijan 
zadaje pytanie: „Co można zrobić, aby zatrzymać ten moralny upadek 
i przynieść duchowe przebudzenie naszym miastom?”. Pierwszą 
i najważniejszą odpowiedzią na to pytanie jest MODLITWA I WOŁANIE DO 
BOGA, aby „Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów niezmiernie rosła”
w twoim mieście, jak to się działo w Jerozolimie (patrz: Dzieje 6,7). 
Ponadto, są również inne odpowiedzi na to pytanie.

Docieranie do dzieci z sąsiedztwa w wakacje poprzez spotkania 
w plenerze, odbywające się na podwórku bądź na otwartej przestrzeni. 
Te spotkania organizuje się codziennie przez pięć dni w tygodniu, 
Społeczność Ewangelizacji Dzieci (SED) nazywa je Klubami 5 Dni. Mogą 
być one prowadzone przez młodych chrześcijan z lokalnych kościołów 
(nazywanych przez SED wakacyjnymi misjonarzami).

„Pełny obraz” to zestaw pięciu lekcji z ilustracjami i kompletnym planem 
zajęć na spotkania dla dzieci, które mają niewielką wiedzę biblijną. 
Przygotowany z myślą o kampaniach ewangelizacyjnych dla dzieci, 

spotkaniach w plenerze, Klubach 5 Dni itp. 

Społeczność Ewangelizacji Dzieci oferuje Seminaria 
City Kids (Dzieci Miasta), które mogą pomóc 

tobie i twojemu kościołowi. Sami 
możecie wybrać  - spośród bogatej 

oferty szkoleniowej najbardziej 
odpowiadające waszym potrzebom 

tematy.

Seminaria teoretyczne 
i praktyczne prowadzone są przez 

doświadczonych instruktorów, którzy prezentują 
nowatorskie i skuteczne metody komunikowania 

Ewangelii. „Peny obraz” dostępny 
w czerwcu 2017.

Oferta wydawnicza 
Lekcje dla dzieci na rok szkolny 2017/2018 (dla Klubów Dobrej Nowiny i Szkółek Niedzielnych)
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Ten tom jest jednym z serii 
wydanej przez Społeczność 
Ewangelizacji Dzieci do 
wykorzystania z  dziećmi 
przedszkolnymi (2-5 lat). 
Jesteśmy przekonani, że małe 
dzieci mogą poznać Boga!

Zawiera wszystkie 
informacje, jakich będziesz 
potrzebować, aby uczyć 
swoją grupę. 
Do opracowania dołączony 
jest kompletny tekst 
lekcji.  

Każda lekcja zawiera 
zestaw kolorowych ilustracji i propozycje 

zaangażowania dzieci przez dramę, zajęcia ruchowe, wierszyki 
i piosenki. Oceń potrzeby swojej grupy i wybierz te pomysły, które 
będą najlepiej odpowiadały twoim dzieciom. 

Shirley Wisner, która przez wiele lat służyła jako instruktor nauczycieli 
i redaktor czasopisma Evangelizing Today’s Child®, 

opiera odpowiedzialność dziecka na Liście Jakuba 4,17:  „Kto więc 
umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu”. Wisner stwierdza:  umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu”. Wisner stwierdza:  umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu”
„Każde normalne dziecko odróżnia dobre od złego na długo, zanim 
osiągnie pięć lat. Wcześnie uczy się, że są pewne rzeczy, których 
nie powinno robić, bo są złe, i że jeśli je zrobi, zostanie ukarane. To 
samo dziecko można łatwo nauczyć, że Bóg nazywa takie złe rzeczy 
grzechem i że jest lekarstwo na grzech”. 

Statystyki pokazują, że osiemdziesiąt pięć procent tych, którzy 
powierzają swoje życie Chrystusowi, robi to między czwartym 
a czternastym rokiem życia. 

Josh MacDowell, znany mówca i autor, mówiąc o tych statystykach 
twierdził:  „Najprawdopodobniej będzie to dziewięćdziesiąt pięć 
procent w ciągu następnych pięciu lat”. Przewiduje również, że 
rozpiętość wieku najprawdopodobniej zmniejszy się od czterech do 
ośmiu lat. 

To oczywiste, że musimy pozyskiwać dzieci wcześnie i że przynosi to 
wielką korzyść. Wielu chrześcijańskich liderów zostało zbawionych 
w wieku przedszkolnym. Na przykład  Corrie ten Boom jako 
pięciolatka, dr James Dobson i Amy Carmichael jako trzylatki. 
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Dla przedszkolaków
Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 2-5 w roku szkolnym 2017/2018

Małe dzieci mogą poznać Boga 
przez Jego Syna

Marcin Luter
Dwuczęściowa lekcja z ilustracjami dla dzieci w wieku 5-12. 

 NOWOŚĆ!!! PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA. NA PŁYCIE CD
 DODATKOWE POMYSŁY NA GRY, PRACE RĘCZNE, KONKURSY.

Na podstawie tej lekcji chcemy, aby dzieci nauczyły się odważnie wierzyć 
w łaskę Boga i autorytet Biblii. Jednocześnie zrozumieją one, że to Bóg 
kieruje historią świata. Sprawił, że Jego Słowo stało się dostępne wielu 
mieszkańcom Europy. Nie chciał, abyśmy żyli nadal w ciągłym strachu 
i obawie przed Nim.  
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Rozważania zawarte w książce, „Każdy dzień z Panem Bogiem, tom 4” oprócz 
tekstu biblijnego i współczesnych, kolorowych ilustracji zawierają ciekawe 

pytania i zadania, które pomogą twojemu dziecku odkrywać przez cały 
miesiąc, co Pan Bóg chce, by czyniło. 

Spędzanie czasu z Panem Bogiem to radość! 
Czy zechcesz pomóc dziecku, które Bóg postawi na 
twojej drodze, w czytaniu i rozważaniu Bożego 

Słowa codziennie? Tom 4 zawiera pasjonujące 
historie spotkań Pana Jezusa z różnymi ludźmi, 

miały one dla nich wieczne znaczenie. 
Książka będzie dostępna w ofercie już od wakacji 2017. 

Każdy dzień z Panem Bogiem,  tom 4

Zeszyt dla dziecka mającego 7-10 lat.



Dla nastolatków i młodzieży
Program nauczania na regularnych spotkaniach dla nastolatków (11-15 lat ) w roku szkolnym 2017/2018

Nowość

Dla dzieci w wieku 5-12
Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w Klubach Dobrej Nowiny

Zestaw pięciu lekcji z ilustracjami dla dzieci 
mających 5-11 lat. 
            NOWOŚĆ!!! NOWY PRZEWODNIK DLA 
NAUCZYCIELA Z DODATKOWYMI POMYSŁAMI NA GRY, 
PRACE RĘCZNE, KONKURSY.

DODATKOWY ZESZYT Z POMOCAMI WIZUALNYMI, 
WERSETAMI BIBLIJNYMI I KARTAMI PRACY DLA 
DZIECI DOSTĘPNY NA STRONIE 
WWW.CEFPOLSKA.PL (zakładka pomoce 
wizualne _ należy się bezpłatnie zalogować).

Tematy lekcji: Wyrzutek przyjęty przez Boga 
(Jefta), Przyjęta do rodziny (Rut), Czysty 
w brudnym świecie (Samuel), Uczyć się 
przebaczać innym (Piotr), Bóg przebaczył, 
ludzie wzgardzili (Mateusz).
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Bóg troszczy się o dzieci,  
szczególnie kiedy jest im źle 

Podręcznik został napisany z myślą o nastolatkach mających 11-15 lat, ale może być 
używany również na spotkaniach ze starszą młodzieżą. Wychodzi naprzeciw 

potrzebom zarówno dzieci zbawionych, jak i niezbawionych. Wybrane 
lekcje w jasny sposób przedstawiają Ewangelię, inne mają na celu 

pomóc młodym chrześcijanom w ich codziennym życiu 
z Bogiem, pozostałe są kombinacją obu rodzajów lekcji. 

Istotną częścią każdego nauczania, oprócz przedstawienia 
ważnych doktryn, jest zastosowanie. Nastolatki powinny być 

zachęcane, aby stosować w swoim codziennym życiu prawdy, 
których nauczyły się podczas spotkania. 

Do każdej lekcji przygotowano pomoce wizualne oraz arkusze ćwiczeń. 
Wszystkie zostały ponumerowane i zebrane na końcu podręcznika. 

W treści lekcji znajdują się wskazówki, w którym momencie należy 
wykorzystać materiały. 

Do użytku nauczyciela oddajemy również płytę CD, na której przygotowane 
zostały pomoce (prezentacje PowerPoint). CD zawiera pomoce wizualne czarno-

białe oraz kolorowe w formatach PDF i PowerPoint.
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Zestaw pięciu lekcji z ilustracjami 
dla dzieci (5-11 lat). 

            NOWOŚĆ!!! NOWY 
PRZEWODNIK DLA 
NAUCZYCIELA Z DODATKOWYMI 
POMYSŁAMI NA GRY, PRACE 
RĘCZNE, KONKURSY.

Tematy lekcji z życia Pana 
Jezusa Chrystusa: Jezus 
zamienia wodę w wino, 
Nikodem nie może sam 
siebie zbawić, Jezus 
spotyka Samarytankę, 
Jezus uzdrawia 
syna dworzanina, 
Jezus troszczy się o 

Bartymeusza. (Dostępne od lipca 2017).

Zestaw pięciu lekcji z ilustracjami 

NAUCZYCIELA Z DODATKOWYMI 

Zestaw sześciu lekcji 
z ilustracjami dla dzieci 
(5-11 lat). 

            NOWOŚĆ!!! NOWY 
PRZEWODNIK DLA 
NAUCZYCIELA Z DODATKOWYMI 
POMYSŁAMI NA GRY, PRACE 
RĘCZNE, KONKURSY. 

Nowe tematy lekcji: Wieża Babel, 
Zbawiająca wiara Abrahama, 
Bóg jest wierny i dotrzymuje 
obietnic, Bóg pokazuje nam 
obraz obiecanego Zbawiciela, Bóg 
wybiera Jakuba, Więcej niż mogła 
sobie wyobrazić (safari party). 

(Dostępne od lipca 2017).

Patriarchowie
Bóg odsłania swój plan

Jezus jest Bogiem, 
który troszczy się o ludzi 

Co jest dobre, co jest złe - NOWOŚĆ!!!
Zestaw pięciu lekcji z ilustracjami dla dzieci w wieku 5-11.

 NOWOŚĆ!!! NOWY PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA Z DODATKOWYMI POMYSŁAMI NA GRY, PRACE 
RĘCZNE, KONKURSY.
 Uczenie dzieci Dekalogu jest ważne, ponieważ żyją one w czasie, w którym wielu ludzi odrzuca 

absoluty dotyczące dobra i zła. Dzieci muszą mieć świadomość, że grzech jest przestępstwem przeciwko 
Bogu. Dlatego właśnie jest rzeczą absolutnie zasadniczą, byśmy uczyli dzieci Bożych standardów jeśli chcemy, by 
przychodziły one do Chrystusa i otrzymywały zbawienie. Równie istotną rzeczą jest to, byśmy uczyli dzieci, że nie możemy 

być usprawiedliwieni w oczach Bożych poprzez przestrzeganie przykazań. Wszyscy zgrzeszyliśmy i nie jesteśmy 
w stanie sprostać Bożym standardom. (Dostępne od lipca 2017).

Boży plan w działaniu.
Początki Kościoła - ZAPOWIEDŹ!
Pięć lekcji o powstaniu Kościoła chrześcijańskiego. Planowany termin wydania - grudzień 2017.

Lekcje świąteczne
Gwiazda betlejemska- lekcja biblijna dla dzieci 
(5-12 lat) z okazji świąt Narodzenia Pańskiego, która pokazuje dziecku, że Bóg objawia 
się tym, którzy chcą Go znać. Ilustracje w postaci �gur, które umieszcza się na tablicy 
�anelowej.

Najwspanialsza historia 
- ZAPOWIEDŹ! 
Lekcja dla dzieci  (5-12 lat) z okazji Wielkanocy. Dzięki tej lekcji dzieci będą mogły na 
nowo zobaczyć wielkość i wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa. 
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