
 

 

 

 

Nauka i powtórka nie muszą być nudne 

 pomysły zilustrowania i zapisania wersetu 

 pomoce do nauczania dzieci kolejności ksiąg biblijnych 

 zasady przygotowania zabawy do powtórki 

 pomysły gier powtórkowych 
 pomysły, które można wykorzystać do uczenia 

lub powtarzania wersetów 

 lapbooking – zaangażowanie, zapamiętywanie 
i porządkowanie wiedzy dziecka 

 
 
 
 

Jak przygotować spotkanie biblijne 
dla przedszkolaków 

 podstawy rozwoju psychofizycznego 
i duchowego dziecka w wieku przedszkolnym 

 z jakich elementów powinno składać się 
spotkanie dla najmłodszych 

 na co zwrócić uwagę w trakcie nauczania 
lekcji biblijnej 

 jakich używać pomocy dydaktycznych 

 
 

 ewangelia, ewangelizacja, prawdy Ewangelii 

 prawdy jakie trzeba zrozumieć, by się nawrócić 

 pomysły oraz pomoce, które można wykorzystać 
przy zwiastowaniu Dobrej Nowiny o zbawieniu 

 

 

Prowadzący: 

– pracownik MED, były nauczyciel przedszkolny, autorka podręczników Nikt nie jest za 

mały by poznawać Biblię oraz Głowa ramiona nogi stopy należą do Jezusa, a także artykułów na temat 

dziecka przedszkolnego publikowanych w Kąciku Rodziców Malucha na stronie internetowej 

Stowarzyszenia MED. 

– pracownik MED, nauczyciel dzieci w szkółce niedzielnej oraz na obozach. 

– pracownik MED, animator społeczno-kulturalny, były nauczyciel 

lekcji biblijnych w chrześcijańskiej szkole. 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronach: www.medpn.weebly.com  | www.med.org.pl 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak w trakcie damy możliwość tym, którzy chcą i mogą, 

by dołożyli się do dzieła poprzez ofiarę pieniężną. 

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja mailowa lub telefoniczna/SMS 

(bartekmed@gmail.com, tel.: 500 200 994) 

Rejestracja uczestników od 9:45. Rozpoczęcie: 10:00. Planowane zakończenie: 18:00. 

Opieka dla dzieci będzie zapewniona w trakcie trwania wykładów. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 

dziecka podając imię i wiek. 
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Plan konferencji: 

9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji 

10:15 – 11:40 Wykład: Praca z przedszkolakiem cz.1 

11:40 – 12:00 Przerwa 

12:00 – 13:30 Wykład: Praca z przedszkolakiem cz.2 

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa 

15:00 – 16:00 Wykład: Krótkie formy ewangelizacyjne 

16:00 – 16:20 Przerwa 

16:20 – 17:45 Wykład: Pomoce wizualne w nauczaniu 

17:45 – 18:00 Zakończenie konferencji 

Istnieje możliwość zamówienia posiłku z dowozem na miejsce konferencji - szczegóły na miejscu. 

Można również skorzystać z ofert restauracji znajdujących się w okolicach Głównego Miasta. 

 

 

 

Jak dojechać? 
 

Miejsce konferencji: 80-863 Gdańsk, ul. Doki 1, Blok 32B, sala 39, I piętro 

Dwa wejścia do budynku 

Droga dojazdu przez ul. Nowa Wałowa od skrzyżowania z al. Zwycięstwa  

Droga dojazdu przez tereny stoczniowe (obok warsztatu Lecha Wałęsy) od ul. Jana z Kolna 

Tramwaj: 8, 10. Przystanek: Stocznia SKM 

 

Szybka Kolej Miejska. Stacja: Gdańsk Stocznia 
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