
 

  
  

  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Jak nauczać, aby dzieci umiały zastosować biblijne prawdy w życiu codziennym, a nie tylko teoretycznie je znały? Jak 
nauczać, aby dzieci umiały zastosować w praktyce to, co mówi Bóg – gdy będą w szkole, na podwórku, w domu?

_____________________________________________________________________________________ 

 

Warsztaty gier, pląsów i zabaw to propozycja dla osób, które chciałyby poznać nowe zabawy, przypomnieć sobie te 
z okresu swojego dzieciństwa, oraz wspólnie się pobawić. Poznanie krótkich i dobrych zabaw daje możliwość 

zaanimowania ciekawego przerywnika podczas zajęć na szkółce, wycieczce, obozie itp. Zaprezentujemy również gry 
i zabawy, które można przeprowadzić w terenie, na boisku, w lesie czy sali gimnastycznej.

_____________________________________________________________________________________ 

  

To propozycja dla tych, którzy poszukują: ciekawych pomysłów na poprowadzenie dyskusji z młodzieżą; 
różnorodnych formy dyskusji i metod aktywizujących do wypowiedzenia się na dany temat, określania własnego 

zdania oraz przeanalizowania swoich poglądów; form pomagających znaleźć najlepsze / najciekawsze rozwiązanie, 
uświadamiające i wzbogacające horyzonty młodego człowieka. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Co mówi nastolatek: zaangażuj mnie, bo inaczej mnie stracisz. Trzy wskazówki, co ma robić: Pilnuj siebie samego 
i nauki – bądź otwarty na Boży głos, pielęgnuj bliską relację z Bogiem, nie bój się kształtowania przez Boga i Bożych 

ludzi, poddaj się Bogu. Trwaj – nic tak nie pomaga trwać, jak służba, a właściwie zaangażowanie się w jakąś 
konkretną służbę Głoś ewangelię – świadcz, bo inni mogą usłyszeć ewangelię i uwierzyć i Stój na straży ewangelii. 

_____________________________________________________________________________________ 

Plan konferencji: 

9:40 - 10:00 Rejestracja uczestników 
10:00 - 10:10 Rozpoczęcie konferencji 
10:10 - 11:40 Sesja I: Teoria kontra praktyka  
11:40 - 11:50 Przerwa  
11:50 - 12:00 Prezentacja: Płyty z piosenkami dla dzieci  
12:00 - 13:15 Sesja II: Warsztaty dobrej zabawy 
13:15 - 13:20 Zdjęcie grupowe uczestników 
13:20 - 13:50 Przerwa obiadowa 
13:50 - 14:00 Prezentacja: Wydawnictwo MED 
14:00 - 14:30 Sesja III: Jest moc!   
14:30 - 15:30 Sesja IV: To sobie pogadaliśmy 
15:30 - 15:50 Dyskusja -  czas na pytania i dyskusję 
15:50 - 16:00 Zakończenie konferencji 
_____________________________________________________________________________________ 

Koszt udziału w konferencji to tylko 35 zł, w ramach którego otrzymujesz dostęp do wszystkich 
materiałów konferencyjnych, słodką przerwę kawową oraz obiad (+ koszty administracyjne). 

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji, to odwiedź naszą stronę internetową, 
wypełnij formularz zgłoszeniowy i dokonaj wpłaty na nasze konto. 

www.med.org.pl 
Osoby zainteresowane kupnem materiałów do prowadzenia zajęć biblijnych, proszone są 

o wcześniejszy kontakt z biurem stowarzyszenia. Więcej o publikacjach znajdziecie 

na stronie www.med.org.pl w zakładce wydawnictwo.  

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”  ul. Partyzantów 1,43 -450 Ustroń, tel.: 33 854 25 97, e -mail: med@med.org.pl  

 

Prowadzący: 

Lidia Króliczek – 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 na stronie 

internetowej Stowarzyszenia MED. Obecnie naucza 

w klubie biblijnym dla dzieci młodszych i praktycznie 

przygotowuje chrześcijan do służby wśród dzieci. 

Bartłomiej Nowaczyk-Wyszkowski – animator 

społeczno - kulturalny, były nauczyciel lekcji biblij-

nych w chrześcijańskiej szkole. 


