Renata Olszańska
Zespół Szkól im .Jana Pawła II w Wyszkach

Scenariusz katechezy dla szkoły podstawowej

Temat: Jerozolima – królewska stolica
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– Poznanie prawdy o Bożym panowaniu w Izraelu oraz w naszym życiu.
– Kształtowanie postawy poszukiwania i akceptacji woli Bożej w różnych sytuacjach życiowych.
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
Wiedza:
Uczeń
– wie, że po śmierci Jozuego narodem wybranym kierowali sędziowie, a potem królowie,
– podaje przykłady zwycięstw i klęsk Izraelitów w walce z nieprzyjaciółmi,
– wie, że król Dawid pokonał wrogów Izraela i przeniósł Arkę Przymierza do Jerozolimy.
Umiejętności:
Uczeń
– wyjaśnia związek odnoszonych przez Izraelitów zwycięstw z posłuszeństwem wobec Boga i
ponoszonych klęsk z nieprzestrzeganiem Bożych nakazów
– wyjaśnia, na czym polega panowanie Boga w naszym życiu
– uzasadnia wartość i potrzebę wypełniania woli Bożej.
Kształtowane postawy:
– Uczeń wyraża chęć coraz lepszego odczytywania woli Bożej i wypełniania jej w swojej
codzienności.
Metody i formy pracy: .indywidualna, frontalna, praca z mapą ,opowiadanie, rozmowa kierowana
Środki dydaktyczne: Pismo św., mapa polityczna świata, mapa Ziemi św., kartony z napisami,
magnesy

I. PODRÓŻUJĘ
(katecheta wita się z dziećmi i modli się z nimi)

Modlitwa „Duchu Święty…”
(K. sprawdza pracę domową i powtarza poprzednią katechezę poprzez pytania:)
- W jaki sposób Izraelici zdobyli Jerycho?
- Kto pomógł im w pomyślnym zakończeniu tego wydarzenia?
Pan Bóg nigdy nas nie opuszcza. To my często psujemy dobre relacje z Nim, najczęściej
przez nieposłuszeństwo wobec Jego Przykazań.
Na dzisiejszej katechezie porozmawiamy o Jerozolimie i osobach tam panujących, a także
poznamy prawdy o Bożym panowaniu w Izraelu.
(k. zawiesza mapę polityczną świata zadaje pytania:)
- Powiedzcie co widzicie na tej mapie?
- Każde państwo posiada różne miasta. Jakie miasto jest najważniejsze w państwie?
- Co je wyróżnia spośród innych miast?
- Jak się nazywa stolica naszego państwa?
Stolicą Izraela, w czasach Starego Testamentu, była Jerozolima.

(k. pokazuje na mapie politycznej Jerozolimę, a następnie zawiesza mapę Ziemi Świętej i pokazuje na niej
Jerozolimę)
(k. przyczepia do tablicy karton z napisem Jerozolima)

Jerozolima

II. ODKRYWAM
W tym mieście swoją siedzibę mieli różni przywódcy, podobną rolę pełnią współcześni
prezydenci na całym świecie.. Jednym z nich był Jozue.
(K. prosi chętnego ucznia do przyczepienia kartonu z napisem Jozue)
JOZUE

Jednak Jozue mając sto dziesięć lat zmarł. Ktoś musiał go zastąpić , by w kraju panował
porządek. Dlatego kolejnymi wodzami w Jerozolimie byli sędziowie.
( K. prosi chętnego ucznia do przyczepienia kartonu z napisem Sędziowie)
SĘDZIOWIE
sssss

W trakcie panowania Sędziów było dużo wojen. Niektóre z nich były wygrywane przez
Jerozolimę, a niektóre przegrane.
( K. przyczepia karton z napisem „Izraelici uciskani przez Madianitów”)
Izraelici uciskani przez
Madianitów
Kiedy Izraelici zapominali o Bogu, źle postępowali, bluźnili wobec Niego budując posągi dla
bożków to byli nękani przez różnych nieprzyjaciół. Między innymi przez Madianitów, którzy
postępowali okrutnie wobec nich. Wówczas Izraelici wołali o pomoc do Boga, który najpierw
żądał wyzbycia się zła, a następnie pomagał im zniszczyć wroga.
( K. przyczepia karton z napisem „Bunt przeciw Abilemekowi”)
Bunt przeciw Abimelekowi

Niestety wierność Bogu nie trwała długo. Zapomniano o ludziach wiernych Bogu i wybrali
na przywódcę Abimeleka, który wymordował swoich rywali. Izraelczycy po pewnym czasie
zbuntowali się przeciw mu, jednak Abimelek stłumił bunt zabijając wielu z nich.

( K. przyczepia karton z napisem „Ucisk ze strony Ammonitów”i czyta fragment Pisma św. Sdz.10,6-8)

Ucisk ze strony
Ammonitów
Amonici uciskali Izraelitów, toczyli z nimi walki. Po nawróceniu i oddaniu się woli Boga,
Izraelici z Jeftym na czele pokonali wrogów.
(k. wyjaśnia, że kiedy Izraelici słuchają Boga zwyciężają , a jeżeli zapominają o Nim- przegrywają i cierpią)
W ościennych państwach rządzili królowie, dlatego Izraelici chcieli, aby ich krajem rządzili
królowie.
( K. prosi chętnego ucznia do przyczepienia kartonu z napisem Królowie)

KRÓLOWIE

Cały schemat:
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Jednym z ważniejszych królów był Dawid. To on z pomocą Boga, któremu bardzo ufał
wprowadził ład i porządek do kraju. A największym jego sukcesem było sprowadzenie Arki
Przymierza do stolicy - Jerozolimy, którą zabrali Filistyni podczas jednej z wojen.
(k. wyjaśnia co to jest Arka Przymierza oraz jaką wartość stanowiła dla Izraelczyków oraz zaprasza chętnego
ucznia do przeczytania frg. Pisma św.2 Sm 6,1-5.12,15.17-19)
(k. zadaje pytania:)

- Kogo zgromadził Dawid, aby sprowadzić Arkę do Jerozolimy?
- Dlaczego tak bardzo się cieszył z odzyskania Arki Bożej?
Arka Przymierza była dla Dawida bardzo cenna, dlatego chciał mieć ją w sercu Izraela. Jego
kraj był mu również ważny, dlatego oddał go pod opiekę Pana Boga.

Pan Bóg pragnie panować też w naszym życiu, ale my musimy być otwarci na Jego miłość.
Nasze serca powinny stać się stolicą, którą kieruje Bóg.
III. ZOSTAJĘ UBOGACONY
W dzisiejszych czasach spotykamy wielu bożków, którzy odciągają nas od modlitwy, od
Boga, od dobra. Wielokrotnie zapominamy o tym co ważne, odkładamy wszystko na później.
Po pewnym czasie zauważamy, że nie dajemy sobie rady, wszystko wokół upada. Zdajemy
sobie sprawę, że gdybyśmy byli posłuszni woli Bożej, Jego Drogowskazom wszystkie
przeciwności byśmy zwyciężyli. Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na
swoim miejscu.
k. zapisuje:
Temat: Jerozolima - królewska stolica.
Uczniowie przerysowują do zeszytu schemat z Jerozolimą.
Praca domowa
Ułóż krzyżówkę z hasłem POSŁUSZEŃSTWO.
Modlitwa na zakończenie: ”Ojcze nasz”

PODRĘCZNIK – PROPOZYCJA
Temat: Jerozolima - królewska stolica.
Na świecie są państwa, których sercem są stolice. W nich znajdują się siedziby przywódców, którzy podejmują
ważne decyzje wpływające na życie mieszkańców danego narodu. Jednym z takich miast była Jerozolima –
stolica Izraela. Panowali w niej różni ludzie. Jedni mądrzy i roztropni, inni myślący tylko o własnych
korzyściach. Jozue był następcą Mojżesza, kochał Boga i dbał o swój naród.
Kiedy zmarł Izraelem rządzili Sędziowie. Podczas ich panowania Izraelici poprzez wielokrotne odwracanie się
od Boga byli ciemiężeni przez wrogów wewnętrznych, jak i sąsiednich. Kiedy nie byli w stanie zwyciężać
prosili o pomoc Boga. Jednak musieli wyzbyć się zła, aby pomoc nadeszła. Pan Bóg widząc poprawę wybierał
bogobojnego wodza i pomagał w przezwyciężeniu wroga.
Kiedy w ościennych państwach rządzili królowie, Izraelici również zapragnęli mieć króla. Jednym z
ważniejszych królów był Dawid. Kochał on Pana Boga, słuchał Go i dzięki temu zdobył zaufanie u wielu
poddanych. To on sprowadził to co najpiękniejsze do Jerozolimy - Arkę Przymierza. W ten sposób ofiarował
cały Izrael opiece Pana Boga.
„ Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie trzydziestu tysięcy. Dawid i
wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd
Arkę Boga, który nosi imię: Pan Zastępów spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym
wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba,
prowadzili wóz, 4 z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed
Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni3 i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. „
(Sm 6,1-5)
„ Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z
powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do
Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę.
Dawid wtedy tańczył6 z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym
domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. „
(Sm 6,12-15)
„ Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku Namiotu, który rozpiął
dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył
składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału
między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku
chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.
(Sm 6.17-19)

