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Scenariusz lekcji

Grupa wiekowa: klasy IV�VI szkoªy podstawowej

Czas trwania lekcji: 90 min.

Temat: Izraelska dziewczynka ±wiadkiem Boga w domu Naamana.

Podstawa biblijna: 2Krl. 5, 1�15

Prawda centralna: Ka»dy mo»e by¢ ±wiadkiem Boga bez wzgl¦du na wiek

i okoliczno±ci.

Werset do zapami¦tania: �. . . i b¦dziecie mi ±wiadkami w Jerozolimie, w Judei i w

Samarii, a» po kra«ce ziemi.� Dz. 1, 8

Cele lekcji:

1. Ucze« umie opowiedzie¢ histori¦ Naamana.
2. Ucze« wskazuje rol¦ jak¡ speªniªa izraelska dziewczynka w »yciu Naamana.
3. Ucze« potra� zde�niowa¢ sªowo ±wiadek.
4. Ucze« potra� wyja±ni¢ co oznacza by¢ ±wiadkiem Boga.
5. Ucze« potra� wskaza¢ inne przykªady z Biblii, ludzi którzy byli ±wiadkami Boga.
6. Ucze« potra� sam poda¢ przykªady sytuacji w których mógªby by¢ ±wiadkiem Boga.
7. Ucze« wyra»a pragnienie by ±wiadczy¢ o Jezusie swoim kolegom.
8. Ucze« modli si¦ o odwag¦ i zawsze gotowe serce w ±wiadczeniu o miªo±ci Boga innym

ludziom.
9. Ucze« deklaruje opowiedzie¢ o Bogu jakiej± osobie w najbli»szym czasie.

Forma pracy: indywidualna, w parach, zespoªowa

Metody pracy: opowiadanie, gra kalambury, odczytanie listu, sªuchowisko, rozwia-
zywanie zada« w kartach pracy ucznia, pogadanka, praca z wersetem, wywiad z go±ciem,
praca z map¡, praca z Bibli¡.

Pomoce dydaktyczne: Biblia, karta pracy ucznia, mapa Polski i ±wiata, pomoce ob-
razkowe: ucha, oka, serca i ust, hasªa do gry, rozsypywanka wyrazowa, werset na kartkach
do uªo»enia, rekwizyty do odgadywania haseª, tablica magnetyczna, magnesy, sznurek, kla-
merki, przybory do pisania, blok, list z hebrajskim pismem, karteczki z imionami uczniów,
odtwarzacz do muzyki, pªyta ze sªuchowiskiem, lusterka kieszonkowe.

Przebieg lekcji

1. Faza wprowadzaj¡ca.

Nauczyciel wita wszystkie dzieci. Mówi dzieciom kogo nie ma i z jakich przyczyn. Prosi
o modlitw¦ za nieobecnych chorych oraz prosi, by uczniowie podzi¦kowali Bogu za to
czego do±wiadczyli w ostatnim tygodniu. Wszyscy powstaj¡ i modl¡ si¦. Po modlitwie
nauczyciel rozpoczyna opowiadanie zdarzenia którego byª ±wiadkiem:
Pewnego dnia wracaªam ze sklepu wieczorem, przechodziªam na przej±ciu dla pieszych
przez ulic¦. Kiedy byªam ju» po drugiej stronie ulicy na chodniku, za moimi plecami
rozlegª si¦ pisk opon, odgªos hamowania auta i huk uderzenia. Kiedy si¦ odwróciªam
zobaczyªam jak auto z du»¡ szybko±ci¡ odje»d»a a na pasach le»y czªowiek. Rzuciªam
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torby z zakupami i podbiegªam do poszkodowanej osoby. Byªa to kobieta, ku mo-
jej rado±ci przytomna. Byªa zszokowana, przestraszona i pªakaªa. Mówiªa co ja boli.
Szybko oceniªam stan obra»e« i przeprowadziªam j¡ w miejsce bezpieczne na poblisk¡
ªawk¦. Powiadomiªam pogotowie, policj¦ i m¦»a kobiety. Po chwili przyjechaªo pogoto-
wie i zaopiekowaªo si¦ poszkodowan¡. Kiedy przyjechaªa policja chciaªa ode mnie jako
±wiadka zdarzenia dowiedzie¢ si¦ co sªyszaªam i widziaªam w zwi¡zku z wypadkiem.
Byªam ±wiadkiem wypadku drogowego.

Po zako«czonym opowiadaniu nauczyciel pyta dzieci, na podstawie tego co usªyszaªy:
kim jest ±wiadek? Dzieci próbuj¡ odpowiedzie¢. Nauczyciel poprzez zawieszone w sali
obrazki : z okiem, uchem, sercem i ustami (zaª. Nr 1) pomaga dzieciom sformuªowa¢
de�nicj¦: kto to jest ±wiadek? �wiadek to kto± kto: widziaª, sªyszaª, co± sam prze»yª i
mo»e o tym opowiedzie¢, za±wiadczy¢. Po wyja±nieniu uczniom kim jest ±wiadek, na-
uczyciel przeprowadza zabaw¦ kalambury (zaª. nr 2), aby dzieci wprowadzi¢ do tematu
lekcji i historii biblijnej. Omawia zasady zabawy. Rozdaje karty z hasªami które po
odgadni¦ciu b¦d¡ wskazówk¡ jaka historia b¦dzie na tej lekcji omawiana. Dzieci w pa-
rach odgaduj¡ hasªa pokazuj¡c lub rysuj¡c. Podczas odkrywania haseª maj¡ mo»liwo±¢
odgadni¦cia historii biblijnej, która b¦dzie na lekcji przedstawiana. Po odgadni¦ciu
tej»e historii nauczyciel odkrywa przed uczniami napisany na tablicy temat, podstaw¦
biblijn¡ i prawd¦ centraln¡ tej lekcji.

2. Wprowadzenie tekstu biblijnego.

Nauczyciel wprowadza uczniów krótkim rysem historycznym do opowiadania o Na-
amanie, ale wskazuj¡c na posta¢ drugoplanow¡ tej historii � na dziewczynk¦ izraelsk¡
uprowadzon¡ do niewoli. Pocz¡tek opowiadania jest przeczytaniem listu który hipote-
tycznie mogªa napisa¢ maªa izraelska dziewczynka do swoich rodziców b¦d¡c w niewoli
(zaª. nr 3). Po odczytaniu listu nauczyciel zaprasza do przeniesienia si¦ w czasy gdzie
caªa historia si¦ wydarzyªa, do domu Naamana, poprzez odsªuchanie nagranego sªucho-
wiska (zaª. nr 4 � scenariusz sªuchowiska). Podczas sªuchania dzieci maj¡ za zadanie
z rozsypywanki wyrazowej na stole (zaª. nr 5) wybra¢ prawdziwe postaci i zdarzenia
wyst¦puj¡ce w tym opowiadaniu. Po odsªuchaniu historii, nauczyciel sprawdza popraw-
no±¢ wybranych przez uczniów kartek ze zdarzeniami i osobami w niej wyst¦puj¡cymi.
Dzieci dziel¡ si¦ wra»eniami ze sªuchowiska i rozpoznaj¡ wyst¦puj¡cych w nim aktorów.

3. Kierowanie procesami uogólnienia.

Nauczyciel przeprowadza pogadank¦ zadaj¡c pytania uczniom dotycz¡ce poznanej hi-
storii biblijnej:
a) Co zrobiªa dziewczynka izraelska gdy dowiedziaªa si¦ o chorobie Naamana?
b) Dlaczego pomogªa Naamanowi i wskazaªa mu na Boga, który mo»e rozwi¡za¢ jego

problem?
c) Przypomnijcie: kto to jest ±wiadek?
d) Czy wiecie kto to jest ±wiadek Boga? Nauczyciel uzupeªnia odpowiedzi uczniów.

Wskazuje na to, »e bycie ±wiadkiem to okazywanie ludziom Jego miªo±ci, pomaganie
w ró»nych okoliczno±ciach, to opowiadanie o tym czego samemu do±wiadczyªo si¦ od
Boga � uzdrowienia, pomocy w trudnej sytuacji, pocieszenia, ochrony, wysªuchania
modlitwy oraz opowiadanie o dziaªaniu Boga w »yciu znanych nam ludzi. Bycie
±wiadkiem Boga to mówienie ludziom dobrej nowiny o Panu Jezusie, który umarª
za nasze grzechy i daª nam »ycie w niebie. Po wyja±nieniu uczniom kto to jest
±wiadek Boga, nauczyciel kontynuuje pogadank¦ zadaj¡c kolejne pytania:

e) Czy dziewczynk¦ izraelsk¡ mo»na nazwa¢ ±wiadkiem Boga?
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f) Czy ka»dy z was mo»e by¢ ±wiadkiem Boga?
g) W jakich sytuacjach w waszym »yciu to mo»e mie¢ miejsce?
Po tych pytaniach nauczyciel przywoªuj¦ prawd¦ centraln¡ lekcji: Ka»dy mo»e by¢

±wiadkiem Boga bez wzgl¦du na wiek i okoliczno±ci.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (zaª. nr 6), omawia zawarte w nich zadania i
zach¦ca do pracy. Po wypeªnieniu kart pracy, ch¦tny ucze« odczytuje swoje odpowiedzi
na poszczególne zadania.
Nauczyciel przywoªuje prawd¦ centraln¡ lekcji i wprowadza werset do zapami¦tania
(zaª. nr 7).
Rozkªada przed uczniami napisany na tle mapy ±wiata werset w kilku cz¦±ciach. Ucznio-
wie maj¡ za zadanie uªo»y¢ wyrazy w takiej kolejno±ci jak uwa»aj¡, »e powinien brzmie¢
werset. Po uªo»eniu nauczyciel poleca jednemu z uczniów odczyta¢ werset tak jak jest
zapisany w Biblii. Sprawdzona poprawno±¢ uªo»onego wersetu jest powtarzana gªo-
±no przez uczniów. Uczniowie zawieszaj¡ klamerkami poszczególne wyrazy wersetu na
sznurku w prawidªowej kolejno±ci. Nauczyciel omawia tre±¢ wersetu, co on wyra»a.
Odkrywa znaczenie tych sªów dla nas tu i teraz. Czyta werset wstawiaj¡c w miejsca
nazw miast staro»ytnych miejsca zamieszkania uczniów i pobliskie miejscowo±ci. Przy-
woªuje prawd¦ centraln¡: Ka»dy mo»e by¢ ±wiadkiem Boga bez wzgl¦du na

wiek i okoliczno±ci oraz przykªad dziewczynki izraelskiej, wskazuj¡c na mo»liwo±ci
bycia ±wiadkiem Boga tam gdzie dzi± jeste±my jak i wsz¦dzie tam gdzie kiedy± mo»emy
si¦ znale¹¢.

4. Powi¡zanie teorii z praktyk¡.

Nauczyciel kªadzie przed uczniami map¦ Polski (zaª. nr 8) i pokazuje miejsca pobytu,
zamieszkania w jego wªasnym »yciu. W tych punktach na mapie nakleja karteczki ze
swoim imieniem. Uczniów równie» prosi o przyklejenia swoich imion tam gdzie miesz-
kaj¡, chodz¡ do szkoªy dzi±. Przywoªuje prawd¦ centraln¡ lekcji: Ka»dy mo»e by¢

±wiadkiem Boga bez wzgl¦du na wiek i okoliczno±ci. Wskazuje na werset który
jest poleceniem Pana Boga wobec nas aby±my byli Jego ±wiadkami tam gdzie dzi±
jeste±my jak i wsz¦dzie tam gdzie kiedy± si¦ znajdziemy z jakiej± przyczyny, tak jak
miaªo to miejsce w »yciu izraelskiej dziewczynki.
Nauczyciel przedstawia dzieciom go±cia, którego zaprosiª na dzisiejsza lekcj¦. To mªo-
da osoba, która jest wzorem w ±wiadczeniu o Bogu w swoim ±rodowisku. Nauczyciel
przeprowadza wywiad z go±ciem, zadaj¡c pytania:
a) W jaki sposób jeste± ±wiadkiem Boga w szkole do której ucz¦szczasz?
b) Z jakimi reakcjami spotykasz si¦ kiedy mówisz o Bogu swoim kolegom?
c) Opowiedz jak wykorzystujesz wspóªczesne formy porozumiewania si¦ do mówienia

mªodym ludziom o Bogu?
Po zako«czonym wywiadzie nauczyciel przywoªuje prawd¦ centraln¡ lekcji wskazuj¡c
na zaproszonego go±cia, który jest Bo»ym ±wiadkiem tam gdzie w danym momencie
»ycia Bóg go stawia. Go±¢ przylepia na mapie swoje imi¦ tam gdzie mieszka, tam
gdzie dzi± chodzi do liceum i gdzie zamierza studiowa¢. Wszyscy powtarzaj¡ werset z
aktualnymi miejscami swego pobytu oraz prawd¦ centraln¡ lekcji: Ka»dy mo»e by¢

±wiadkiem Boga bez wzgl¦du na wiek i okoliczno±ci.
Dzieci oklaskami »egnaj¡ go±cia. Uczniowie utrwalaj¡ werset do zapami¦tania poprzez
tworzenie przez nauczyciela luk w zawieszonym na sznurku wersecie. Uczniowie powta-
rzaj¡ a» wszystkie cz¦±ci wersetu zostan¡ ±ci¡gni¦te.
Nauczyciel rozdaje dzieciom lustereczka kieszonkowe z napisem: Dzi± b¦d¦ ±wiadkiem
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Boga (zaª. nr 9). Wyja±nia sens tego podarunku. Ma by¢ dla nich ka»dego dnia, gdy
przegl¡daj¡ si¦ w lusterku, zach¦t¡ i mobilizacj¡ aby by¢ ±wiadkiem Boga tam gdzie
dzi± si¦ znajduj¡. Wszyscy wstaj¡ do modlitwy. Ch¦tne dzieci deklaruj¡ przed Bogiem
swoj¡ gotowo±¢ bycia Jego ±wiadkiem. Na koniec zaj¦¢ nauczyciel ocenia dzieci za prac¦
na lekcji i nagradza.

Nauczyciel prowadz¡cy zaj¦cia: Marzena Olszewska
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