Dla nastolatków i młodzieży

Program nauczania na regularnych spotkaniach dla nastolatków (11-15 lat) w roku szkolnym 2020/2021

Oferta wydawnicza

Lekcje dla dzieci na rok szkolny 2020/2021 (dla Klubów Dobrej Nowiny i Szkółek Niedzielnych)

Bóg mówi
Podręcznik został napisany z myślą o nastolatkach mających 11-15 lat, ale może być używany również
na spotkaniach ze starszą młodzieżą. Wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno dzieci zbawionych,
jak i niezbawionych. To wspaniała przygoda związana z poznawaniem dziesięciu przykazań oraz ich
znaczenia w codziennym życiu.

Dla dzieci w wieku 5-12 lat

Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 5-12 w roku szkolnym 2020/2021

Podręcznik zawiera kompletny scenariusz nauczania biblijnego z różnorodnymi metodami
aktywizującymi młodzież. Zawiera karty pracy oraz atrakcyjne ilustracje dla tej grupy wiekowej.

Boża moc: ucieczka z Egiptu

Na stronie cefpolska.pl w zakładce „pomoce wizualne” znajdziesz materiały
dodatkowe do lekcji zawierające kolorowe slajdy, oraz karty ćwiczeń, które
wzmocnią twoje nauczanie.

Nowa wersja serii pięciu lekcji o życiu Mojżesza obejmująca historię od
narodzin Mojżesza po nadanie dziesięciu przykazań. Nowy Przewodnik
dla nauczyciela zawiera wiele ciekawych pomysłów na nauczanie
tej grupy wiekowej głębokich prawd biblijnych, które
odniesione są do współczesnych problemów dzieci.
Zestaw posiada nowe ilustracje, które będą
pobudzać wyobraźnię dzieci.

Cena: 25 zł

Lekcja misyjna

Na stronie cefpolska.pl
w zakładce „pomoce wizualne” znajdziesz
materiały dodatkowe do lekcji zawierające
karty pracy, zilustrowane wersety i gry, które
wzmocnią twoje nauczanie.

Opowiadanie misyjne w pięciu częściach, każda
przeznaczona na odrębne spotkanie z dziećmi.
Nadaje się także do czytania lub opowiadania
dzieciom w swoim domu. Hudson Taylor zaufał Panu Jezusowi, kiedy miał 17 lat.
Wkrótce po swoim nawróceniu odczuł Boże powołanie do Chin i rozpoczął
przygotowania poważnie studiując Biblię. W roku 1853 wyruszył do Chin,
gdzie przez wiele lat doświadczał Bożej opieki i prowadzenia. Hudson
Taylor został wielkim przykładem misjonarza, który pomimo niezliczonych
trudności pozostał na polu misyjnym. Zestaw ilustracji
w pełnym kolorze wraz z tekstem.

Hudson Taylor

Cena zestawu: 30 zł
(Dostępne: wrzesień 2020)

Cena: 25 zł

Lekcja na Kluby 5 Dni (w plenerze)
Odkrywanie Pana Jezusa (nowa wersja lekcji Poznanie
Chrystusa)
Zestaw pięciu lekcji ewangelizacyjnych dla dzieci opartych na słynnych określeniach Pana Jezusa „Ja jestem...” zawartych w Ewangelii według Jana.
Bardzo często dzieci wiedzą sporo o Chrystusie, ale nie znają go osobiście. Dzieci muszą Go poznać kiedy jeszcze są dziećmi. Nie wolno czekać! Zestaw
zawiera lekcje: Dobry Pasterz; Chleb Żywota; Zmartwychwstanie i Życie; światłość świata; Droga.
Cena: 30 zł (dostępne: czerwiec 2021)
Do wyczerpania zapasów dostępny materiał: Poznanie Chrystusa – wersja czarno-biała.
Cena zestawu i ilustracji: 10 zł
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Jezus to Bóg, który zbawia
Nowa wersja serii sześciu lekcji o życiu Pana Jezusa obejmująca historie
z ostatnich chwil życia Syna Bożego na ziemi i tuż po niej. Nowy Przewodnik dla
nauczyciela zawiera wiele ciekawych pomysłów na nauczanie tej grupy wiekowej
głębokich prawd biblijnych, które odniesione są do współczesnych problemów dzieci.
Zestaw posiada nowe ilustracje, które będą pobudzać wyobraźnię dzieci.
Na stronie cefpolska.pl w zakładce „pomoce wizualne” znajdziesz
materiały dodatkowe do lekcji zawierające karty pracy, zilustrowane
wersety i gry, które wzmocnią twoje nauczanie.
Cena zestawu: 30 zł
(Dostępne: październik 2020)
Do wyczerpania zapasów dostępna jest wcześniejsza wersja lekcji: Życie Jezusa
część 4 (tekst do pobrania: https://www.teachkids.eu/pl/newtestament.html).
Cena zestawu ilustracji: 20 zł

Wzrastanie – Boży plan

Dla dzieci w wieku 5-12 lat

Lekcje doktrynalne na temat wzrastania w życiu chrześcijańskim.
Cały zestaw zawiera 20 lekcji.
Pierwsza część to dziesięć podstawowych lekcji, z których
każda omawia jeden z aspektów chrześcijańskiego
życia. Są one skierowane do dzieci, które są
zbawione. Odpowiadają na podstawowe potrzeby
zbawionego dziecka. Za każdą z tych dziesięciu
podstawowych lekcji idzie ilustrująca ją lekcja, która
używa historii dziecka lub młodego człowieka
z Biblii, aby zobrazować prawdę nauczaną
w poprzedniej podstawowej lekcji.

Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 5-12 lat w roku szkolnym 2020/2021

Boża wierność: powrót do
Kanaanu
Nowa wersja serii sześciu lekcji o życiu Jozuego, Rachab, Samsona i Gedeona
obejmująca historie z księgi Jozuego i Sędziów. Nowy Przewodnik dla nauczyciela
zawiera wiele ciekawych pomysłów na nauczanie tej grupy wiekowej głębokich
prawd biblijnych, które odniesione są do współczesnych problemów dzieci.
Na stronie cefpolska.pl w zakładce „pomoce wizualne” znajdziesz
materiały dodatkowe do lekcji zawierające karty pracy, zilustrowane
wersety i gry, które wzmocnią twoje nauczanie. Cena zestawu: 30 zł
(Dostępne: maj 2021)
Do wyczerpania zapasów dostępna jest wcześniejsza wersja lekcji:
1. Jozue (tekst do pobrania: http://www.teachkids.eu/pl/oldtestament.html).
2. Sędziowie (tekst i ilustracje do pobrania: https://www.teachkids.eu/pl/oldtestament.html). Cena zestawu ilustracji - Jozue: 20 zł

Księga bez słów

Zestaw zawiera Przewodnik nauczyciela
i trzy albumy z ilustracjami. Cena: 35 zł

Lekcje świąteczne
Światło życia (lekcja z okazji Narodzenia

Nowa wersja popularnej serii pięciu lekcji ewangelizacyjnych. Jest to materiał dla
nauczycieli, którzy za pomocą kolorowych ilustracji opowiadają dzieciom ewangelię.
W pierwszej lekcji uczymy dzieci o Bogu, który jest kochającym Królem, Stworzycielem
i przed którym jesteśmy odpowiedzialni (kolor złoty).
W drugiej lekcji uczymy dzieci o grzechu - każdy rodzi się z grzeszną naturą i grzech jest
wymierzony przeciwko Bogu (kolor czarny). Trzecia lekcja mówi o Panu Jezusie, że jest
Synem Bożym i umarł za nas na krzyżu (kolor czerwony). Czwarta lekcja mówi o czystym
sercu, jakie możemy mieć dzięki modlitwie do Pana Jezusa (kolor biały).
Ostatnia lekcja zachęca dziecko, które zaufało Chrystusowi, aby spędzało codziennie czas na
modlitwie i czytaniu Bożego Słowa (kolor zielony).
Nowy Przewodnik dla nauczyciela z tekstami lekcji, z dodatkowymi pomysłami na zajęcia
z dziećmi: gry, prace ręczne, konkursy (dostępny w grudniu 2020) wraz z nowym zestawem
ilustracji. Cena: 30 zł
Cena zestawu wersji wcześniejszej:
25 zł (dostępne do wyczerpania zapasów).

Pańskiego)

Oprócz tekstu i kolorowych obrazków (w formie składanych ilustracji) zawiera także propozycje gier,
zabaw, konkursu i tematycznych piosenek, czyli plan całego przyjęcia bożonarodzeniowego, które możesz
przygotować we własnym domu dla dzieci z sąsiedztwa. Cena 15 zł

Zawsze prawdziwe (lekcja wielkanocna)
Lekcja oparta na fragmencie z Ewangelii wg Łukasza 24:13-49.
Oprócz tekstu i kolorowych obrazków (w formacie A3) zawiera także propozycje gier, zabaw, konkursu
i tematycznych piosenek, czyli plan całego przyjęcia wielkanocnego, które możesz przygotować we
własnym domu dla dzieci z sąsiedztwa.
Cena: 15 zł

Dla przedszkolaków

Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 2-5 lat w roku szkolnym 2020/2021

Bóg ochrania swoje dzieci: życie Estery
Nowa wersja serii lekcji o życiu Estery obejmująca historie z biblijnej księgi Estery. Nowy Przewodnik dla nauczyciela zawiera wiele ciekawych pomysłów
na nauczanie tej grupy wiekowej głębokich prawd biblijnych, które odniesione są do współczesnych problemów dzieci.
Na stronie cefpolska.pl w zakładce „pomoce wizualne” znajdziesz materiały dodatkowe
do lekcji zawierające karty pracy, zilustrowane wersety i gry, które wzmocnią twoje
nauczanie.
Cena zestawu: 30 zł (dostępne kwiecień 2021).
Do wyczerpania zapasów dostępna jest wcześniejsza wersja lekcji:
1. Estera (tekst do pobrania: http://www.teachkids.eu/pl/oldtestament.html).
Cena zestawu ilustracji: 20 zł

Małe dzieci mogą poznać Boga przez Jego stworzenie
Sześć lekcji pomagających małym dzieciom poznać Boga, który stworzył świat:
1. Bóg stwarza światło, wodę, niebo i powietrze (dzień pierwszy i drugi).
2. Bóg stwarza ląd i rośliny (dzień trzeci).
3. Bóg stwarza słońce, księżyc, gwiazdy, ptaki i ryby (dzień czwarty i piąty).
4. Bóg stwarza zwierzęta i ludzi (dzień szósty i siódmy).
5. Adam i Ewa wybierają grzech.
6. Kain i Abel oddają Bogu dary.
Tekst lekcji dostępny na: https://www.teachkids.eu/pl/preschool.html
Cena zestawu lekcji z ilustracjami formatu A4 oraz tekstu: 30zł
Cena ilustracji formatu A4: 20 zł

