
Użycie map
Mapy do lekcji 1 i 3 są w różnych stylach i 
rozmiarach. Jest mapa kolorowa pokazująca 
topografi ę tej krainy i również prosta mapa. 
Mapy są w rozmiarach A4 i A3.

Lekcja1 i 3
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Wpisz w puste miejsca słowa odpowiadające 

kształtom.

Kształty i słowa
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Saula szczęśliwi   króla/
królem

smutny Bóg/
Boga

Izrael prosił _____________  o  _______________ .

______________  był _____________ . 

On był  _____________ Izraela.

______________  wybrał  _____________ na

______________ .

Ludzie byli  _________________ .

Lekcja 1

Lekcja 1
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Bóg Saula
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Samuel

Samuel

znalezione

Saula

olej

Saul

króla

króla

oślic

Saula

króla

królem
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święta

oślice

Saula

króla

proroka
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Saul jako król

POZIOMO
4. Król Saul był niecierpliwy i złożył _________________, którą mógł składać 

jedynie kapłan.
5. Samuel powiedział królowi Saulowi: - “ _____________________ lepsze jest niż 

ofiara.”
8. ________________, którzy byli wrogami Izraelitów zebrali wielką armię.

PIONOWO
1. Bóg rozkazał królowi Saulowi   __________  Amalekitów. Nic nie miało zostać 

przy życiu.
6. Ludzie z  _________________ byli szczęśliwi, że będą mieli króla.
2. Prorok ____________ powiedział królowi Saulowi, że postąpił niegodnie 

składając ofiarę.
7. Bóg zesłał potężną ___________ , aby ostrzec lud Izraelski przed 

nieposłuszeństwem Bogu.
3. Król Saul był nieposłuszny Bogu przez to, że ocalił życie ___________i króla 

Amalekitów.  

Uzupełnij 
krzyżówkę 
słowami, które 
pasują w zdaniach 
poniżej.

1.

2.

3.

7.

5.

6

8.

4

Lekcja 2

© Copyright 2012 Child Evangelism Fellowship®. All rights reserved. David: A man after God’s heart lesson 2 craft

Print this on 
heavier paper.

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 1

Lekcja 1

Lekcja1
Ta robótka ręczna jest 
opisana na stronie 6                    
w tekście lekcji.

Two crowns are needed 
for the “Crown me” review 
game. This works best if 
printed on heavier paper.

Możesz użyć tych znaków 
w zastosowaniu dla dzieci 
zbawionych ze strony 4 w 
tekście lekcji.

Róg może być wycięty 
i pokolorowany przez 
dzieci. Możesz go wyciąć, 
pokolorować i użyć jako 

pomoc wizualna. 
Jego uzycie 
opisane jest 
na stronie 5                 
w tekście lekcji. 

Scenka ta wspomniana 
jest na stronie na stronie 4               
w tekście lekcji.

Z powodu braku miejsca na tej stronie gra z lekcji 1 przeniesiona jest na kolejną stronę. 

„Pan jest 
pasterzem moim, 
niczego mi nie 
braknie”.
Psalm 23:1

© Copyright 2012 Child Evangelism Fellowship®. All rights reserved. David: A man after God’s heart lesson 2 memory verse visual

„Na niwach zielonych 
pasie mnie. Nad wody 
spokojne prowadzi 
mnie”.
Psalm 23:2

© Copyright 2012 Child Evangelism Fellowship®. All rights reserved. David: A man after God’s heart lesson 4 memory verse visual

„Duszę moją pokrzepia. 
Wiedzie mnie ścieżkami 
sprawiedliwości ze 
wzgledu na imię 
swoje”.
Psalm 23:3

© Copyright 2012 Child Evangelism Fellowship®. All rights reserved. David: A man after God’s heart lesson 6 memory verse visual

Trzy wiersze biblijne są zrobione w ten sposób, 
że układając je obok siebie tworzysz jeden duży 
obraz.

Lekcja 2, 4 i 6
ofi arę

posłuszeństwo
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zniszczyć
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burzę
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Start

Bieg do Kany - 
gra powtórkowa
Co jest potrzebne:
1. Plansza do gry.
2. Kolorowa kostka do wycięcia i poskładania.
3. Dwa pionki, które należy wyciąć. Każdy dla 

jednej drużyny. Należy umieścić je na starcie.
4. Blue-tack® do zamocowania pionków na tablicy.

Instrukcja:
1. Podziel grupę na dwa zespoły.
2. Każdy zespół rusza po udzieleniu odpowiedzi na 

pytanie konkursowe . (Uwaga: nauczyciel może 
wybrać dziecko do odpowiedzi, bądź to zespół 
wybiera inną osobę do każdego pytania).

3. Jeśli dziecko odpowie właściwie, to może rzucić 
kostką i ruszyć pionek na pole o kolorze, który 
jest na kostce. Jeśli dziecko wylosuje kostką 
pole oznaczone +1 lub +2, to przesuwa pionek 
na pole o wskazanym przez kostkę kolorze i 
następnie idzie dalej o jedno lub dwa pola.

4. Drużyna, która jako pierwsza dojdzie do 
ostatniego pola na planszy bądź po za nią 
zwycięża. Jeśli wszystkie pytania zostały 
wykorzystane lub kończy się czas gry, wygrywa 
zespół najbliżej ostatniego pola na planszy.

Inne zasady:
1. Dwa pionki mogą być na tym samym polu, w 

tym samym czasie.
2. Jeśli zespół odpowie na pytanie nieprawidłowo, 

to nie przesuwa pionka. Nauczyciel poprawia 
błąd i gra jest dalej kontynuowana. (Jeśli 
nauczyciel chce dać drugiemu zespołowi szansę 
na odpowiedź, to może to uczynić lecz nie 
można rzucić kostką i ruszyć pionka).

Wskazówki:
1. Najlepiej jeśli plansza gry drukowana jest na 

kartonie o gramaturze 160 g.
2. W przypadku używania większej planszy należy 

skleić dwie jej części wzdłuż wskazanych linii 
przed umieszczeniem jej na tablicy.

3. Jeśli chcesz użyć gry na mniejszym klubie to 
możesz położyć planszę płasko na  stole.
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Łączenie liter

B ◀START R Z S I R H C

Ó I E T Y N S E R C

G N P A P A A D R E
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Z Y C O W E D O C Z

Podażaj za literami, aby dowiedzieć się, co powiedział Pan 

Bóg do Samuela, gdy wybierał króla z synów Isajego.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ I SAMUELA 16:7
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Łączenie liter

B R E S A

Ó C N

G E ! ♥ Y

P A T R Z

Podażaj za literami, aby dowiedzieć się, co powiedział Pan Bóg do Samuela, gdy wybierał króla z synów Isajego.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

▼START

Lekcja 3 Lekcja 3

Lekcja 3Lody - 
gra powtórkowa
Co jest potrzebne:
1. Wytnij wszystkie dziesięć lodów. Z tyłu 

każdego z nich napisz inną ilość punktów. 
Najlepiej jeśli drukowane są one na białym 
kartonie o gramaturze 160 g.

2. Blue-tack® do zamocowania fi gur na tablicy. 

Instrukcja do gry drużynowej
1. Podziel grupę na dwa zespoły.
2. Zamocuj lody na tablicy.
3. Każdy zespół odpowiada kolejno na pytania 

konkursowe. 
4. Jeśli dziecko właściwie odpowiedziało, 

to może wybrać rodzaj lodów, które 
najbardziej lubi. Zespół zyskuje punkty, 
które są z tyłu każdej fi gury.

5. Wygrywa zespół, który na końcu gry ma 
najwyższą ilością punktów. 

Instrukcja do gry indywidualnej
1. Włóż fi gury lodów do woreczka.

2. Zadaj dzieciom pytanie konkursowe. Dziecko, 
które odpowiedziało jako pierwsze może 
podejść i wyciągnąć loda z „zamrażalki”, ale nie 
wolno podglądać.

Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. 

Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma 

ale Pan patrzy na serce.

Bóg patrzy na serce.
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Lekcja 3 

Robótka ręczna opisana 
jest na 14 stronie w tekście 
lekcji. 
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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

Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym Przeczytaj o tym 
w 1 Samuela 17!w 1 Samuela 17!w 1 Samuela 17!

 dał Dawidowi swoją 

D
aw

id
, m

ąż według Bożego serca

g

© Copyright 2014 Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dawid, mąż według Bożego serca lekcja 5, arkusz roboczy

Szalone litery

█ █ █ █ █ █ █ █ █
█ █ █   █ █ █ █ █ -
█ █ █ █ █ █ █ █
█ █ █ █ █ █ -

 
█ █ █ █ █ █

Skreśl wyróżnione litery w poniższym tekście.

Napisz litery, które pozostały w poniższe pola.

BLFGVPQX

Jana 15:12 (Przekład: Nowe Przymierze)

LKOXCHPVAJCIEQFSX
IĘBPNAWBGZAFJEMQ
JAPKPJALWASUGKOQ
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Pomieszanie!
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Idąc od startu do mety znajdź litery i zapisz je poniżej, aby 

odczytać dwie rzeczy, które Pan Bóg chce od ciebie.

D E S

O Z R I

Lekcja 4

Lekcja 5 Lekcja 6
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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.

Lekcja 4

Scenka ta opisana jest na 
stronie 18 w tekście lekcji. 
Daj rolę każdemu dziecku. 

Dawid

1
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6

7 Król Saul

Isaj

Goliat
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Filistyńczyków
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Izraelici
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Lekcja  6
Zdobywanie punktów
-gra powtórkowa
Różne pola planszy prezentują to, jak blisko 
króla Saula znajdował się Dawid. Obóz, który jest 
najbardziej oddalony ma wartość 10 punktów, 
jaskinia i namiot króla 20 punktów, a włócznia, 
dzban i szata króla Saula są warte 30 punktów. 
Możecie zapytać dzieci, aby podczas gry 
opowiedziały wam o każdej z tych rzeczy.

Co jest potrzebne:
1. Dopasowane do siebie dwie części planszy.
2. Woreczek z grochem lub innym wypełnieniem, 

które nie będzie się odbijać.
3. Tasma bądź sznurek do zaznaczania miejsca, z 

którego należy rzucać.     
 

Instrukcje do gry drużynowej:
1. Podziel grupę na dwa zespoły.
2. Ułóż planszę gry na podłodze. Za pomocą 

taśmy bądź sznurka zaznacz linię oddaloną 
krok bądź dwa od planszy.

3. Każdy zespół odpowiada na przemian na 
pytania konkursowe.

4. Jesli dziecko odpowie prawidłowo to ma 
możliwość rzutu woreczkiem w kierunku 
planszy. Dziecko może próbować trzy razy, do 
czasu, aż woreczek zatrzyma się na planszy.

5. Wygrywa zespół, który zdobył najwięcej puktów 
na końcu.
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Pan

prowadzi mnie.

jest pasterzem moim.

Duszę moją pokrzepia.

Niczego mi nie braknie.

Wiedzie mnie

Na niwach

ścieżkami

zielonych

sprawiedliwości

pasie mnie.

ze względu na imię swoje.

Nad wody spokojne

Psalm 23:1-3

Pan

prowadzi mnie.

ijest pasterzem moim.

Duszę moją pokrzepia.

Niczego mi nie braknie.

Wiedzie mnie

Na niwach

ścieżkami

zielonych

sprawiedliwości

pasie mnie.

ze względu na imię swoje.

Nad wody spokojne

Psalm 23:1-3

Lekcja 6

Na jednej stronie 
znajdziesz dwa 
zestawy robótki 
ręcznej. Możesz 
poprosić dzieci, aby 
pomalowały każdy 
pasek z wierszem na 
inny kolor. Potem 
niech wytną paski, 
ułożą je w kolejności         
i zamocują pinezką.


