Lekcje dla
M³odszego Wieku Szkolnego

Czas na Bibliê

Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
Nazwisko i imiê....................................................................................

Oceny

Seria

C6

Adres (kod pocztowy)............................................................................... Lekcje biblijne w
1 Ksiêdze
Samuelowej

Tê historiê mo¿esz znaleŸæ
w swojej Biblii.

................................
................................

Suma ............................
Ogó³em ........................

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1:

................................

................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Wybór króla
1 Samuela
16,1-39,32-43

Z³oty wiersz

1 Samuela 16,7
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Jeœli chcia³byœ wybraæ kogoœ na króla, jaki to
musia³by byæ cz³owiek? Czy móg³by to byæ
cz³owiek wysoki, przystojny i mocny?
Bóg powiedzia³ Samuelowi, aby poszed³ do
Betlejem, poniewa¿ wybra³ jednego z synów
Jessego, aby by³ nowym królem.
Samuel by³ prorokiem - kimœ, kto mówi³ ludziom,
co Bóg chce im powiedzieæ!
Jak mia³ na imiê prorok? S __ __ __ __ __ .
Gdzie Bóg kaza³ mu pójœæ? Do B __ __ __ __ __ __ __ .

2

Kiedy Samuel zobaczy³, najstarszego z synów Jessego,
Eliaba, silnego i przystojnego, to pomyœla³: To musi byæ
wybraniec Boga.

Ale wtedy us³ysza³ g³os Boga, który mówi³: Cz³owiek
patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na
serce. Tak wiêc Eliab nie zosta³ wybrany.
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Co Bóg powiedzia³ do Samuela?
„Cz³owiek __ __ __ __ __ __ na to, co jest przed __ __ __ __ __ __ ,
ale __ __ __

patrzy na __ __ __ __ __”.

8

Wtedy Samuel zobaczy³ drugiego syna imieniem Abinadab i powiedzia³: Równie¿ jego
nie wybra³ Pan. Kiedy Samuel zobaczy³ wszystkich siedmiu synów, powiedzia³: Pan nie
wybra³ ¿adnego z nich.
Ilu synów Jessego widzia³ Samuel? Zakreœl poprawn¹ odpowiedŸ.

1

3

5

7

9

2

Biedny Samuel musia³ pomyœleæ, ¿e pope³ni³ b³¹d ale by³ jeszcze
jeden syn. Dawid przebywa³ na polu strzeg¹c owce.
- Poœlij po niego - powiedzia³ Samuel.
Gdy tylko Dawid przyszed³, Bóg powiedzia³: To ten!
Samuel wyla³ oliwê na g³owê Dawida, co by³o znakiem, ¿e
pewnego dnia zostanie królem.
Wstaw rozwi¹zania powy¿szych hase³ do uk³adanki.
2

1 poziomo: Dawid by³ w __ __ __ __ ,
zanim zawo³a³ go Samuel.
1 pionowo: Dawid __ __ __ __
owce swojego ojca.
2. Samuel przyszed³ do Betlejem, aby
wybraæ nowego __ __ __ __ __ .
3. Bóg na nowego króla wybra³
__ __ __ __ __ __ .

1
3

8

Bóg wybra³ Dawida, poniewa¿ wiedzia³, jaki jest naprawdê.
Kiedy patrzymy na ludzi, to jesteœmy w stanie zobaczyæ tylko to,
jak wygl¹daj¹ na zewn¹trz.
Nawet jeœli patrzymy na zdjêcia rentgenowskie, nie mo¿emy zobaczyæ, co ludzie myœl¹.
Jedynie Bóg mo¿e patrzeæ na nasze serce i zobaczyæ, jacy naprawdê jesteœmy.
Uwagi prowadz¹cego
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Walka z Goliatem
1 Samuela
17,1-31

Z³oty wiersz:

1 Samuela 17,26
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Izraelici mieli problem. Wybuch³a wojna z Filistyñczykami.
Rezultat bitwy mia³a przes¹dziæ walka pomiêdzy jednym z
wojowników filistyñskich i jednym z ¿o³nierzy izraelskich.
Problem tkwi³ w tym, ¿e Filistyñczyk, który mia³ walczyæ,
by³ olbrzymem! Czy ktoœ z Izraelitów oœmieli siê, by z nim
walczyæ?
Filistyñczycy ustawili siê na jednym wzgórzu a Izraelici
stanêli na przeciwleg³ym pagórku. Poœrodku by³a dolina.

Wpisz brakuj¹ce litery.
Kto walczy³ przeciwko Izraelitom?
F __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Jak mia³ na imiê olbrzym walcz¹cy po ich stronie? G __ __ __ __ __ .

4

Goliat codziennie wzywa³ Izraelitów, aby wys³ali wojownika, który bêdzie z nim walczy³
i za ka¿dym razem, gdy Izraelici s³yszeli go, bardzo siê bali. Nawet król Saul siê ba³.
Obieca³ wiêc wielk¹ nagrodê temu, kto pójdzie walczyæ z Goliatem.

W Betlejem zaœ Dawid pilnowa³ owiec.
Trzech z jego braci posz³o walczyæ na wojnê.
Co robi³ Dawid?
P __ __ __ __ __ __ __
o __ __ __ __ .

4
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Pewnego dnia ojciec
powiedzia³ Dawidowi, aby poszed³
i zobaczy³, jak siê maj¹ bracia.
Kiedy Dawid przyby³ na miejsce walki us³ysza³
Goliata, który wo³a³, aby Izraelici przys³ali
cz³owieka, który bêdzie z nim walczy³.
Wszyscy Izraelici byli przestraszeni. Dawid zacz¹³
zadawaæ pytania.
By³ zaszokowany, kiedy us³ysza³, ¿e nikt nie chce walczyæ z Goliatem.
Zaznacz (ü) - prawda, lub (û) - fa³sz, w kratkach obok poni¿szych zdañ.
Dawid s³ysza³, jak Goliat wyzywa Izraelitów na pojedynek.
Jeden z braci Dawida, powiedzia³, ¿e pójdzie walczyæ.
Ca³y lud by³ przestraszony.
Dawid postanowi³ wróciæ do swoich owiec.

o
o
o
o

8

Pokoloruj obrazek Goliata i s³owa Dawida.
Bo kim¿e jest ten Filistyñczyk nieobrzezany, ¿e l¿y szeregi

4

Kiedy Saul, król Izraela us³ysza³ s³owa Dawida, pos³a³ po niego.
Uwagi prowadz¹cego
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Pokonanie Goliata

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

1 Samuel
17,32-51

Z³oty wiersz:

1 Samuela 17,47
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Nastolatek chcia³ walczyæ z olbrzymim Goliatem. Czy mo¿ecie
sobie wyobraziæ, co na ten temat pisa³yby gazety?
Kiedy król Saul us³ysza³, co powiedzia³ Dawid, pos³a³ po niego.
Wstaw w s³owa tego zdania litery a, ê, i, ó, y, aby odkryæ, co
powiedzia³ Dawid do Saula.
P__ jd__

__

b__ d__

z

n__ m

w__ lcz__³.

Saul myœla³, ¿e Dawid jest zbyt m³ody, aby walczyæ z Goliatem.
Dawid bywa³ ju¿ w niebezpieczeñstwie. Opowiedzia³ Saulowi o
swoim ¿yciu pasterza. Bóg pomaga³ mu ochraniaæ owce przed
dzikimi zwierzêtami.

5

- Zabija³em lwa czy niedŸwiedzia i to samo zrobiê z Goliatem - powiedzia³ Saulowi.
Kto ratowa³ Dawida przed lwem i niedŸwiedziem? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

Bóg

Saul

Goliat

2

Potem rzek³ Saul: IdŸ i niech Pan bêdzie z tob¹. Zaproponowa³, aby Dawid ubra³ jego
królewsk¹ zbrojê, ale by³a za du¿a. Dawid zdj¹³ zbrojê, wzi¹³ piêæ kamyków z potoku
i swoj¹ procê i poszed³ walczyæ z Goliatem.
Pokoloruj t¹ rzecz, któr¹ Dawid zabra³, aby walczyæ z Goliatem.
Tarcza
Proca

Miecz
He³m

2
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Kiedy Goliat zobaczy³ id¹cego na przeciw niego Dawida, nie
pomyœla³, ¿e grozi mu niebezpieczeñstwo. Dawid powiedzia³:
Wyszed³em do ciebie w imieniu Pana Zastêpów.
Goliat podchodzi³ coraz bli¿ej. Dawid wtedy w³o¿y³ jeden
z kamieni do procy i wystrzeli³ go. Kamieñ uderzy³ Goliata
w czo³o i olbrzym przewróci³ siê.

Dawid wiêc podbieg³, wzi¹³ miecz olbrzyma i zabi³ go.

1

Wstaw odpowiedzi na poni¿sze has³a w Uk³adance.
1. Kto pomaga³ Dawidowi? (B __ __ )

4

3

2. Ile kamieni wzi¹³ Dawid z potoku?
3. Kto zabi³ Goliata?
4. Ilu kamieni u¿y³ Dawid?
2

Dawid by³ w stanie zabiæ Goliata, poniewa¿ zaufa³ Bogu.
My nie musimy walczyæ z olbrzymami, ale tak¿e mamy
nieprzyjaciela.

8

Wpisz pierwsze litery ka¿dego z obrazków, aby odkryæ, kto jest tym nieprzyjacielem.

A

3

Inne imiê szatana to diabe³. On chce, abyœmy robili z³e rzeczy. Kiedy Pan Jezus umar³ na
krzy¿u, pokona³ szatana. Bóg pomo¿e nam zwyciê¿yæ walkê z szatanem, gdy wierzymy
w Pana Jezusa Chrystusa.
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¯ycie z Saulem
1 Samuela
18,1-16

1 Samuela 18,14
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Kiedy Dawid zabi³ Goliata zosta³ bohaterem. Saul chcia³, aby
Dawid pozosta³ z nim i nie wraca³ do Betlejem. Dawid by³ bardzo
dobrym ¿o³nierzem i wkrótce awansowa³.
Najleprzym przyjacielem Dawida, sta³ siê Jonatan, syn Saula.
Pozosta³ wierny Dawidowi przez ca³e swoje ¿ycie, nawet wtedy,
gdy nadesz³y problemy. Dobrze mieæ przyjació³, którzy zawsze s¹
tacy sami.
4

3

2

Wstaw odpowiedzi na poni¿sze has³a do
uk³adanki.
1. On by³ królem.
2. On by³ synem króla.
3. On by³ bohaterem.
4. Jego zabi³ Dawid.

1

8

Czy odczuwasz zazdroœæ wtedy, gdy ktoœ zrobi coœ lepiej od ciebie? Zazdroœæ prowadzi
do robienia z³ych rzeczy.
Pewnego dnia Saul us³ysza³ jak œpiewa³y
kobiety:
Saul sta³ siê zazdrosny, gdy us³ysza³ œpiew
kobiet. By³ tak zazdrosny, ¿e chcia³ Dawida
zabiæ.
Nastêpnego dnia Dawid gra³ na harfie. Saul
go s³ucha³ i nagle rzuci³ w niego w³óczniê,
ale Dawid uskoczy³ na bok. Na drugi dzieñ
próbowa³ zabiæ go w ten sam sposób.

Pobi³ Saul swój
tysi¹c, ale Dawid
swoje dziesiêæ
tysiêcy.
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Wpisz pierwsze litery ka¿dego z obrazków, aby zobaczyæ, na czym gra³ Dawid.

3

Wstaw s³owa we w³aœciwych miejscach w poni¿szych zdaniach.

zabiæ

dziesiêæ

zazdrosny

tysi¹c

Dwukrotnie

Saul by³ __________________ poniewa¿ kobiety œpiewa³y: Saul zabi³ swój
__________________ ale Dawid swoje ____________ tysiêcy”. Saul chcia³
_____________ Dawida. ___________ rzuci³ w Dawida w³óczni¹.

5

Saul przestraszy³ siê, bo widzia³, ¿e Bóg by³ z Dawidem. Powierzy³ wiêc Dawidowi
dowództwo nad 1000 ¿o³nierzy i pos³a³ go na wojnê. Dawid prowadzi³ tych ludzi w
walce i zwyciê¿a³. Przez to sta³ siê bardzo popularny wœród ludzi. Saul przez to by³
jeszcze bardziej zazdrosny i przestraszony.
Pokoloruj puste litery, aby odkryæ,
kto pomaga³ Dawidowi i ochrania³ go.
Dawid zaufa³ Bogu i Bóg ochrania³ go,
gdy Saul chcia³ go zabiæ. Jeœli jesteœmy
chrzeœcijanami, to wiemy, ¿e Bóg
troszczy siêo nas przez ca³y czas.

AGBIYKJ
JBOÓTGI
UHIBSTYI

2

Pokoloruj i naucz siê tej czêœci z³otego wiersza na pamiêæ.

2
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