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Dawid i Goliat

Uzupełnij luki odpowiednimi nazwami. Ponumeruj zdania w kolejności występowania.

_________________  powiedział królowi 
Saulowi, że będzie walczył z Goliatem.

_________________  dał Dawidowi swoją 
zbroję.

Ojciec Dawida,    ______ , wysłał go, aby 
sprawdził swoich braci.

_________________  zapomnieli czcić 
Boga i ufać Mu.

Olbrzym o imieniu ___________  wyzwał 
na pojedynek jednego z Izraelitów.

_________ był zły, że Dawid przyszedł do 
obozu wojska.

Bóg zesłał ______________, aby walczyli 
z Izraelitami.

Izraelici

Filistyńczyków

Goliat

Dawid

Król Saul

Eliab

Isaj
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Zakreśl właściwą odpowiedź

Goliat był:

Dawid opiekował się:

Saul oferował Dawidowi:

Kamienie były:

WYSOKINISKI
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Lekcja 4, scenka
Role:

kilku Filistynów Goliat kilku wojowników izraelskich Eliab Abinadab

Szamma Isaj Dawid Saul giermek Saula

Scena 1, Obóz izraelski
Goliat: „Wychodźcie i walczcie tchórze. Niech jeden z was walczy ze mną. Jeśli wygram to wszyscy 
będziecie służyć mojemu ludowi, a jeśli wy wygracie, to będziemy wam służyć. Dalej, wzywam was, 
wybierzcie wojownika, z którym mógłbym walczyć!”.

Eliab, Abinadab i Szamma i inni wojownicy izraelscy kręcą głowami chcąc powiedzieć  “nie” i próbują się ukryć.

Scena 2, Dom Dawida
Isaj do Dawida: „Chcę abyś poszedł do obozu wojowników i zobaczył jak mają się twoi bracia. Weź dla 
nich ten worek z ziarnem i te dziesięć bochenków chleba. Weź również dziesięć serów dla ich dowódcy i 
śpiesz się!”.

Dawid idzie do obozu izraelskiego.

Scena 3, Obóz izraelski
Goliat: „Wyzwałem dzisiaj wojowników izraelskich. Dajcie mi człowieka, z którym mógłbym walczyć! 
Wyzywam was! Wyjdźcie i walczcie!” .

Dawid: „Kto jest tym filistyńczykiem? Jak śmie on wyśmiewać zastępy Boga żywego?”.

Wojownicy izraelscy przyglądają mu się ze zdziwieniem. 

Eliab: „Co ty robisz? Co z owcami, które miałeś pilnować? Wiem, że jesteś zuchwały i pełen złości. 
Przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie”.

Dawid, spokojnie: „Czy zrobiłem coś złego? Ja tylko się zapytałem”.  

Dawid odwraca się, aby rozmawiać z innymi żołnierzami. 

Pozostali żołnierze są przerażeni.

Scena 4, Namiot króla Saula
Bezimienny wojownik do króla Saula: „ Czy król już słyszał co mówił ten Dawid?”.

Król Saul: „Przyprowadzić go do mnie!”.

Wojownik prowadzi Dawida do króla Saula.

Dawid do króla Saula: „Nie ma się czego bać. Pójdę i będę walczył z olbrzymem”.

Król Saul zdziwiony do widowni: „Dawid, zwykły pasterz ma iść walczyć! To nie możliwe!”.

Król Saul do Dawida: „Nie możesz tego zrobić. Jesteś tylko chłopcem, a Goliat jest już od młodości 
wyćwiczonym wojownikiem ”.

Dawid do Saula: „Byłem pasterzem owiec mojego ojca. Czasami lew bądź niedźwiedź porywał owcę. Nie 
pozwalałem mu odejść, biegłem za nim i ratowałem wyrywając ją z paszczy zwierza. Nawet jeśli rzucił się 
na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i uśmiercałem. Tak zabiłem lwa i niedźwiedzia i zrobię to 
samo temu olbrzymowi filistyńskiemu ponieważ wyśmiewał armię Boga żywego. Pan, który mnie wyrwał 
z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka”.

Król Saul: „Idź, a Pan będzie z tobą lecz będziesz potrzebował tego”.

Król Saul daje Dawidowi zbroję.
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Dawid ubiera zbroję.

Dawid: „Nie mogę w tym chodzić, nie jestem przyzwyczajony. Będzie mnie obciążać”.

Dawid odrzuca zbroję i odchodzi.

Wybiera pięć gładkich kamieni ze strumyka, wkłada do swojej torby i podchodzi do Goliata.

Goliat dochodzi do Dawida.

Goliat krzycząc: „Czy jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Podejdź do mnie, a dam twoje 
ciało ptactwu i zwierzynie”. 

Dawid: „Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią wierząc, że ci pomogą zwyciężyć. 
Ja nie polegam na swojej broni. Ufam Temu, którego wyśmiewałeś. Wszechmocny Bóg Izraela uzdolni 
mnie, abym Cię pokonał. Ptaki i zwierzęta zjedzą twoje ciało i ciała twoich żołnierzy. Wszyscy poznają, że 
jest Bóg w Izraelu. Każdy się dowie, że mają polegać na Panu, a nie na mieczu i włóczni. Wojna należy do 
Pana. On wyda was w ręce nasze”.

Goliat idzie w stronę  Dawida trzymając w ręce włócznie. 

Dawid wybiega w stronę Goliata, wkłada kamień w swoją procę, wypuszcza go z procy i trafia w Filistyńczyka.

Goliat pada na ziemię i nie rusza się.


