Edukacja w klasach IV-VI SP - Lekcja-Szatan kusi Jezusa
STUDIUM KATECHETYCZNE
DR ELŻBIETA BEDNARZ
KONSPEKT ZAJĘĆ Z KATECHETYKI
TEMAT: " SZATAN KUSI JEZUSA"
AGNIESZKA LACHENDRO
WARSZAWA 2006
Temat: Szatan kusi Jezusa.
Informacje wstępne:
prowadząca: Agnieszka Lachendro
liczba dzieci: 8
wiek dzieci: 7 - 13 lat
czas trwania lekcji: 45 min.
Podstawa biblijna: Ew. Mat. 3:13 - 4:11,
Prawda centralna: Odpieram ataki szatana, będąc posłusznym przykazaniom
zawartym w Słowie Bożym.
Werset:
"Przeto słuchaj głosu Pana, Boga twego, i spełniaj Jego przykazania i ustawy, które ja
ci dziś nadaję" V Mojż. 27:10
Cele:
Uczeń wypowiada się , w jaki sposób Jezus walczył z szatanem podczas kuszenia,
Uczeń wyróżnia kilka przykazań biblijnych, wzywających do posłuszeństwa Bogu,
Uczeń decyduje, by być posłusznym jednemu z przykazań w tym tygodniu.
Metody pracy:
słowna (rozmowa, powtarzanie wersetu, objaśnianie znaczenia przykazań, czytanie
fragmentów Biblii)
oglądowa (oglądanie scenki)
praktycznego działania (układanie wersetu w odpowiedniej kolejności, wypełnianie
ćwiczenia z zeszytu ucznia).
Forma pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: Biblia, arkusz bristolu, werset biblijny do zapamiętania pocięty
na części w kształcie stóp, postaci utworzone z rękawiczek i inne przedmioty
potrzebne do scenki, przedstawiającej historię biblijną, zeszyt ucznia, różne
przykazania Biblijne, napisane na małych karteczkach.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wprowadzenie:
Zaproszenie do wspólnej modlitwy, rozmowa na temat posłuszeństwa, wersetów
biblijnych, odpowiadanie na pytania:
Co to jest posłuszeństwo?, Co to jest pokusa?
Wzbudzenie motywacji:
Odpowiadanie na pytanie: Czy łatwo ci zapamiętywać wersety biblijne?
Czy łatwo ci jest przypominać je sobie w różnych chwilach?
Zaznajomienie uczniów z nowym materiałem:
Przedstawienie historii biblijnej za pomocą scenki. Przeczytanie tej historii w Biblii.
Kierowanie procesami uogólnienia:
Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia historię biblijną, zadając różne pytania, np.
Czym Jezus walczył z szatanem?, Kto pomagał Jezusowi w walce?, uczeń dzieli się
spostrzeżeniami na temat historii,
Uczniowie wspólnie układają w odpowiedniej kolejności werset biblijny, powtarzają
go głośno kilka razy, przyswajając go sobie.
Wiązanie teorii z praktyką:

Uczniowie samodzielnie wypełniają ćwiczenia z zeszytu ucznia, dotyczące wypełniania
przykazań biblijnych, nauczyciel kontroluje i pomaga. Następnie dzieci głośno
odczytują zadanie.
Podsumowanie zajęć, przypomnienie najważniejszych wątków, zadanie zadania
domowego, wspólna modlitwa.

