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OKŁADKA | Wprowadzenie

Zaczekaj chwilę z pokazaniem okładki.  Właśnie usłyszeliśmy pasjonującą 
historię, która wydarzyła się w Afryce - proponujemy historię Madugu. 
Kto z was może powiedzieć mi coś o Afryce? 
Pozwól się wypowiedzieć dwójce lub trójce dzieci. Czy wiesz, że:

• Afryka jest na tyle ogromna, że może pomieścić całe Chiny, 
Zachodnią Europę oraz Stany Zjednoczone i jeszcze zostanie trochę 
miejsca?

• Na terenie Afryki znajduje się największa na świecie pustynia - 
Sahara, ale są tam także lasy deszczowe i żyzne pola uprawne.

• Szacuje się, że w Afryce używa się od 1250 do 2100 języków. W samej 
Nigerii, skąd pochodził Madugu, istnieje ponad 500 języków!

Pokaż okładkę. W tym tygodniu mamy wspaniałą możliwość, 
aby pomóc chłopcom i dziewczynkom w Afryce usłyszeć o Panu Jezusie.
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DZIEŃ 1 | O Afryce

Kto pamięta, jak Madugu nazywał Książeczkę bez słów ?  
(Mówiąca książka). W tym tygodniu mamy przywilej, aby zebrać 
pieniądze, które umożliwią dostarczenie Książeczek bez słów 
do Afryki, dzięki czemu dzieci takie, jak Madugu, będą mogły 
usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie. Misjonarze, tacy jak ten na 
zdjęciu, otrzymają książeczki, których będą mogli używać,           
a także je rozdawać.

Być może posiadasz swoje pieniądze, a nawet mógłbyś trochę 
zaoszczędzić, aby wesprzeć ten cel. Każda kwota będzie 
wielką pomocą. Każdego dnia będzie tutaj stała ta specjalna 
skarbonka, do której możesz wrzucić pieniądze - pokaż 
skarbonkę.





Ponad 2500 kilometrów od Nigerii leży kraj, który nazywa się 
Uganda. Ludzie na tym zdjęciu to misjonarze z Ugandy, którzy      
w zeszłym roku opowiedzieli Ewangelię prawie milionowi dzieci!
Są oni bardzo zachęceni, aby podzielić się w tym roku Dobrą 
Nowiną o Jezusie z jeszcze większą ilością chłopców i dziewczynek.

Dziękuję za twoją pomoc w zdobywaniu środków na Książeczki 
bez słów dla Afryki! W tym tygodniu, kiedy będziecie przynosić 
pieniążki, będziemy mierzyć to, jak wiele zostało ofi arowane, 
poprzez kolorowanie plam na tym wykresie w kształcie żyrafy  
pokaż wykres-żyrafę. . Zanim to jednak zrobimy, jak myślicie,        
ile pieniędzy uda nam się zebrać w tym tygodniu? Pozwól dzieciom 
odpowiedzieć, zanim wybierzecie konkretną kwotę, którą 
zapiszecie na wykresie. 

DZIEŃ 2 | Misjonarze w Ugandzie
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Każdego roku tysiące nastolatków w Afryce zamienia się                       
w wakacyjnych misjonarzy, którzy opowiadają chłopcom 
i dziewczynkom o Panu Jezusie. Niektórzy z tych nastolatków 
podróżują pieszo przez wiele godzin, aby wziąć udział w szkoleniu. 
Uczą się, jak używać Książeczki bez słów  do głoszenia Ewangelii, 
wciąż i wciąż powtarzając i ćwicząc, aby móc z wprawą się nią 
dzielić. Następnie idą to pobliskich miast i wiosek, aby korzystając 
z Książeczki bez słów opowiadać Dobrą Nowinę o Panu Jezusie 
chłopcom i dziewczynkom, tak, jak robi to ten młody człowiek.

W tym tygodniu, gdy będziemy zbierać pieniądze, które umożliwią 
zakup Książeczek bez słów dla Afryki - pokaż skarbonkę- możesz 
myśleć o nastolatkach takich, jak ten chłopak, którzy używając swoich 
darów i talentów - oraz Książeczki bez słów - dzielą się Dobrą Nowiną 
z chłopcami i dziewczynkami. 

Podaj aktualne dane odnośnie wczorajszej zbiórki.

DZIEŃ 3 | Nastolatkowie pozyskują dzieci





Wyobraź sobie, że nagle w twoim kraju wybucha wojna i musisz 
uciekać, zabierając ze so-bą jedynie to, co jesteś w stanie unieść. 
To straszne, ale zupełnie niedawno wydarzyło się to w Sudanie 
Południowym. Miliony ludzi nagle musiały pozostawić cały swój 
dobytek i spiesznie udać się do innego kraju - czasem oddalonego 
o setki kilometrów. Praktycznie z dnia na dzień w sąsiadujących 
krajach powstały obozy dla uchodźców. Misjonarze także uciekli 
do obozów. Przebywając tam, zaczęli organizować Kluby biblijne, 
aby nauczać chłopców i dziewczynki o Panu Jezusie. Zgadnij,        
co było jedną z rzeczy, których używali? Książeczka bez słów ! 

To ekscytujące, że możemy pomóc w docieraniu z Ewangelią do 
dzieci w obozach dla uchodźców, zbierając pieniądze na Książeczki 
bez słów! 

Podaj aktualne dane odnośnie wczorajszej zbiórki.

DZIEŃ 4 | Uchodźcy z Sudanu Południowego





Czy pamiętasz, jak podekscytowany był Madugu, posiadając            
nie jedną, ale cztery „Mówiące książki”? Dlaczego był taki szczęśliwy? 
Pozwól dzieciom odpowiedzieć.

W tym tygodniu dzieliliśmy się tym, co mamy, aby misjonarze, 
nauczyciele oraz chłopcy i dziewczynki mogli mieć swoje własne 
Książeczki bez słów, których będą mogli używać, a także rozdawać. 
Dziękuję wam bardzo za dobrą robotę, jaką wykonaliście, aby pomóc 
chłopcom i dziewczynkom - takim, jak na zdjęciu - usłyszeć o Panu 
Jezusie. 

Pokaż na wykresie-żyrafi e, jak blisko osiągnięcia celu były dzieci.    
Jeśli zdobyły cel - zgotuj-cie owacje na stojąco! Jeśli były blisko,   
wyraź swoją radość, że zabrakło tak niewiele. Jeżeli nie były nawet 
blisko - oddaj Bogu chwałę za to, co zostało podarowane!

DZIEŃ 5 | Finał


