Opowiadanie dla dzieci – Więzy rodzinne

Wiara i płatki śniadaniowe
Do tego opowiadania będziesz potrzebować:
Duże opakowanie płatków śniadaniowych (wybierz takie, które dzieci znają)
Duże puste opakowanie po płatkach śniadaniowych z kredkami w środku (małe pudełko kredek
wystarczy)
2 miski do płatków
Torba na zakupy
Zanim rozpoczniesz opowiadanie, umieść wszystkie rekwizyty w torbie na zakupy.
Powoli wyjmij pudełko po płatkach śniadaniowych z kredkami w środku i pokaż je dzieciom.
Możesz nawet potrząsnąć pudełkiem.
Poproś dzieci: Kto wie, co jest w środku, niech podniesie rączkę.
Pozwól dzieciom odpowiedzieć.
Wyjmij miskę na płatki z torby, a następnie delikatnie przesyp do niej kredki z pudełka po
płatkach.
Udawaj zdziwionego: Jak to? To nie płatki?
Powiedz: Co się stało?
Poproś jedno z dzieci, które umieją czytać, aby przeczytało co jest napisane na opakowaniu
pudełka.
Zapytaj: Co tam jest napisane? Pozwól dziecku odpowiedzieć.
Powiedz: Jest napisane, że to płatki i tak też brzmiało pudełko. Nasze oczy i uszy mówiły nam, że
to płatki, ale okazało się, że to jednak nie były płatki.
Teraz wyjmij drugie pudełko płatków.
Powiedz: Mam drugie pudełko. Wygląda jak płatki, brzmi jak płatki (potrząśnij pudełkiem),
zobaczmy jednak czy to na pewno są płatki.
Wyjmij kolejną miskę na płatki i poproś starsze dziecko, aby pomogło młodszemu dziecku
przesypać zawartość pudełka do miski.
Powiedz z ulgą: To na szczęście są płatki.
Powiedz: Czasami niektóre rzeczy nie są tym, czym się wydają i nie możemy być pewni, czy nasze
oczy i uszy naprawdę widzą i słyszą prawdziwie. Jest jednak jedna rzecz, której zawsze możemy
być pewni i jest to Boża miłość do każdego z was i do mnie. Biblia mówi nam w Hebr 11,1, że
wierzyć to znaczy być pewnym tego, czego się nie widziało. Bóg jest tak pewny, jak pudełko
płatków śniadaniowych, w którym zawsze będą płatki. Mając wiarę w Boga, możecie Mu zaufać i
wierzyć, że zawsze się o was zatroszczy.
Modlitwa: Drogi Jezu, chcemy Ci wierzyć. Naucz nas jak Ci ufać, nawet kiedy nie możemy Cię
zobaczyć. Dziękujemy za to, że zawsze nas kochasz.
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