
Wakacje to najbardziej 
wyczekiwany czas przez dzieci. Ja 
też z niecierpliwością go oczekuję. 
Nie dlatego, że świeci słońce 
albo można pojechać na urlop.  
Dlatego, że jest to najlepsza 
okazja, by spędzić z dziećmi 
dużo czasu, mówiąc im o Panu 
Bogu, Jezusie Chrystusie i Duchu 
Świętym. To czas, kiedy można 
wziąć koc, piłkę, gitarę, kilka 
obrazków, Biblię i wyjść do dzieci 
z sąsiedztwa, by spędzić z nimi 
czas na zabawie i grach, uczyć 
się piosenek oraz słuchać Słowa 
Bożego. Można opowiedzieć 
im historię z Biblii, modląc się o 
przemianę ich serc. Wielu młodych 
ludzi jest zaangażowanych 
w Kluby 5 Dni, obozy czy 
wakacyjne ewangelizacje. Może 
zastanawiasz się nad tym, jak 
mógłbyś przyłączyć się do służby 
ewangelizowania dzieci. Może 

nie masz dużo siły ani czasu, 
aby bawić się z dziećmi i nie 
widzisz się w roli nauczyciela. 
Co możesz więc zrobić? Możesz 
modlić się i pościć. Poświęć 
pięć minut dziennie, modląc 
się, aby Pan Bóg przemieniał 
serca dzieci, a Duch Święty wlał 
w nie nadzieję i aby mogły one 
przyjąć o� arę Jezusa Chrystusa. 
Bądź z nami w te wakacje i módl 
się za dzieci, wolontariuszy 
i prowadzących. Możesz też 
wesprzeć � nansowo wakacyjne 
ewangelizacje. Zastanów się, ile 
możesz podarować i to uczyń. 
Każde wsparcie jest cenne. Może 
niedaleko ciebie prowadzone są 
kluby dla dzieci, a ty masz czas, 
aby w nich pomóc lub chcesz 
przyjrzeć się, jak one funkcjonują. 
Skontaktuj się z nami, przyjdź 
i zobacz, jak w łatwy i prosty 
sposób możesz docierać do dzieci 
z Ewangelią.

„Pozwólcie 
dzieciom 

przychodzić 
do mnie i nie 
zabraniajcie 
im. Do takich 

bowiem należy 
królestwo Boże”. 
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Co z latem?

Edyta Wojcieska
Koordynator szkoleń CEF



Mam na imię Natalia. Z Klubami 5 Dni, zjazdami 
dziecięcymi i szkółkami miałam styczność już 
jako dziecko - oczywiście wtedy jeszcze jako 
uczestnik. Zawsze podziwiałam ciocie, które 
prowadziły takie zajęcia i do dziś pamiętam 
niektóre z usłyszanych wówczas lekcji biblijnych. 
Parę lat później jako osoba wchodząca w dorosłość 
miałam przywilej pojechać na obóz dziecięcy w 
charakterze pomocnika. Było to dla mnie niezwykłe 
doświadczenie. Na własne oczy mogłam wtedy 
widzieć, jak Pan Bóg w ciągu kilku dni zmieniał 
życie dzieci. Po raz pierwszy rozmawiałam też z 
dziewczynką, która pragnęła oddać swoje życie 
Panu Jezusowi. Myślę, że to wydarzenie było 

przyczyną pojawienia się w moim sercu pragnienia 
poświęcenia swojego życia w służbie wśród dzieci. 
Przez około dwa lata modliłam się, aby Pan Bóg 
wskazał mi moją drogę w służbie i w końcu, w 
2017 roku, pojechałam do Rumunii na Instytut 
Szkoleniowy dla Liderów Pracy z Dziećmi. Po 
kolejnych dwóch latach rozpoczęłam praktykę 
w CEF. Od tego czasu aż dotąd mogę widzieć Boże 
prowadzenie w moim życiu.

Czy Bóg widzi moje pragnienie?

Ile lat musi mieć dziecko, by było w stanie 
zrozumieć swoją grzeszną naturę? Czy dziecko 
w ogóle może być zbawione? Takie pytania często 
nurtują rodziców i opiekunów. Są również tacy, 
którzy uważają, że dla dzieci zrozumienie tego 
jest zbyt trudne. Ale czy na pewno? Sam Pan 
Jezus Chrystus powiedział: „Nie zabraniajcie im...”. 
Jako Społeczność Ewangelizacji Dzieci głęboko 
wierzymy, że wszystkie dzieci, niezależnie od 
wieku, są w stanie uwierzyć słowom Ewangelii - 
nawet te najmniejsze, czyli przedszkolaki. Dzieci 
w wieku przedszkolnym są ciekawe wszystkiego. 
Lubią i chcą poznawać nowe rzeczy, są radosne 
i wszystko przyjmują z ufnością. Jest to dla nich 
czas uczenia się i poznawania świata, a więc jest 
to najlepszy moment, by poznały Biblię i Pana 
Jezusa Chrystusa. Jako pracownik CEF prowadzę 
Klub Dobrej Nowiny z przedszkolakami. Każde 
spotkanie zaczynamy od zabaw. Oczywiście, nie 
może zabraknąć piosenek! Jest to okazja, by dzieci 
mogły skakać, gestykulować, a czasem nawet 
tańczyć. Każda piosenka śpiewana jest przy użyciu 
instrumentów zrobionych własnoręcznie z różnych 
materiałów. Jest przy tym trochę hałasu, ale 
jeszcze więcej radości i zabawy. I choć są to jeszcze 

maluchy, to kiedy zaczynam opowiadać lekcję 
biblijną, widzę, jak Pan Bóg porusza ich serca. 
Wpatrują się w kolorowe obrazki, słuchają uważnie 
każdego słowa i naśladują każdy mój ruch, kiedy 
razem udajemy wielki wiatr czy wzburzone fale 
morskie. Wiem, że one naprawdę rozumieją, czym 
jest Ewangelia i kim jest Pan Jezus Chrystus. A co 
z modlitwą? 
To 
niesamowite 
móc słyszeć, 
jak dzieci, 
które jeszcze 
nie znają 
dobrze zasad 
gramatyki, 
swoimi 
słowami oddają cześć Panu Bogu! Kiedy słyszę 
modlitwę przedszkolaka, wiem, że jest ona szczera 
i z głębi małego serduszka. To jest dla mnie jako 
misjonarki naprawdę wspaniałe przeżycie 
i niesamowite doświadczenie móc uczyć te dzieci, 
jak powstał świat i dlaczego Pan Jezus umarł na 
krzyżu.

Natalia Bojdoł
Misjonarka CEF na Śląsku

Ile lat powinno mieć dziecko?

słowami oddają cześć Panu Bogu! Kiedy słyszę 

Katarzyna Ogrodowicz
Misjonarka CEF w Wielkopolsce



Jak nauczać przedszkolaki?
Być może patrzysz na przedszkolaki w swoim 
kościele i zastanawiasz się: „Kiedy one tak szybko 
urosły?”. Choć jest ich kilkoro, zaczynasz myśleć 
o tym, co możesz dla nich zrobić. W końcu 
dochodzisz do przekonania, że masz nauczać 
je Bożych prawd. Nie wiesz jednak, jak z nimi 
rozmawiać i w jaki sposób mówić im o Panu Bogu. 
Jeśli nie masz pomysłów na zajęcia, to mamy dla 

ciebie propozycję. Przyjedź do Piasku na szkolenie 
i dowiedz się, jak mówić przedszkolakom o Panu 
Bogu - jak w atrakcyjny sposób i dostosowany do 
ich wieku uczyć ich Słowa Bożego. Mamy kilka 
ciekawych pomysłów na zajęcia, dlatego już dziś 
zarezerwuj sobie czas! Jeśli chcesz wziąć udział 
w tym szkoleniu, musisz mieć ukończone szkolenie 
Skuteczne Nauczanie Dzieci stopień 1.

Małe dzieci mogą poznać Boga 
przez Jego obietnice (NOWOŚĆ!).
 
Seria zawiera następujące lekcje biblijne: Bóg pomaga Noemu 
zbudować arkę; Bóg wybawia Noego i jego rodzinę; Bóg 
błogosławi Abrahama i Sarę, dając im syna; Bóg błogosławi 
Izaaka, dając mu żonę; Bóg pomaga Dawidowi pokonać Goliata; 
Bóg pomaga Dawidowi dotrzymać obietnicy. 

Oferta wydawnicza

     Dla przedszkolaków 
 Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 2-5 w roku szkolnym 2019/2020
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Nastolatki 
i młodzież

Świat 
(dostępny od października 

2019 roku). 

Tematy lekcji, które można wykorzystać do 
przeprowadzenia 24 spotkań: W jaki sposób znaleźliśmy się 
tu na Ziemi?; Co na świecie jest nie tak?; W jakim miejscu 
na świecie się znajdujesz?; Na świecie, ale nie ze świata; Kto 
na świecie ma rację? Po co jestem na tym świecie?; Dokąd 
powinienem pójść? 
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Fundacja Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci 

w Polsce

ul. Dworcowa 18                 
43_211 Piasek

woj. śląskie
tel. 32 210 52 15

        nr konta 47 1050  1315   
1000 0001 0144 6755

biuro@cefpolska.pl
www.cefpolska.pl

Wydawnictwo CEF Press
ul. Dworcowa 18

43_211 Piasek 
www.cefpress.pl

W wydawnictwie CEF PRESS 
możesz zamówić zestawy lekcji 
do systematycznego nauczania 

dzieci prawd Bożych  
w Szkółkach Niedzielnych 

bądź w Klubach Dobrej Nowiny.
Materiały dostępne są 

na stronie internetowej:
www.cefpress.pl.

Strona internetowa dla dzieci:
www.klubodkrywcy.com.

Korespondencyjny Klub 
Odkrywców

skrytka pocztowa 129
43_200 Pszczyna
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 Przekaż 1% 
KRS: 0000178591

Módl się o dzieci w Polsce

24-28.06 Rybnik - K5D
 1-5.07 Kalisz, Żory, Mikołów - K5D
  8-12.07 Koło - K5D
   15-19.07 Poznań - K5D
    22-26.07 Tychy - K5D
      29.07-3.08 Turek - półkolonie
        29.07-2.08 Zamość - półkolonie
           8-18.08 Ustronie Morskie - obóz
                 9-18.08 Oćwieka - obóz
                      12-16.08 Radom - półkolonie
                                 19-23.08 Sieradz - K5D

Szkolenie
P zedszkolaki

6-8, 20-22 marca 2020r.
Piasek
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     Dzieci szkolne 
       (5-12 lat) 
Ten nowy cykl zawiera następujące serie lekcji: Początki (Księga Rodzaju); 
Jezus jest Bogiem, który zbawia (lekcje o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa); Boża moc. Ucieczka z Egiptu (lekcje z życia Mojżesza); Paweł – 
świadek i zwycięzca (życie apostoła Pawła część 2); Świąteczny obraz (lekcja 
z okazji Narodzenia Pańskiego); Dziwne wydarzenia w Jerozolimie (lekcja 
wielkanocna).

Wyżej wymienione materiały będą ukazywały się sukcesywnie w ciągu roku 
szkolnego 2019/2020. Są to nowe wersje wcześniejszych lekcji, które zostały 
dostosowane do współczesnych dzieci oraz wzbogacone dodatkowymi 
materiałami, pomysłami i ilustracjami.

Jeśli niektóre z tych materiałów nie będą dostępne, można korzystać 
z odpowiadających im starszych materiałów CEF Press:
Początki (Księga Rodzaju); Życie Jezusa część 4; Mojżesz - wybrany wybawca; 
Paweł – świadek i zwycięzca.


