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I. Informacje wstępne:
Prowadząca: Małgorzata Dobrucka
Grupa wiekowa V-VI klasa, wiek dzieci 11-13 lat
Liczba dzieci: 8
Czas trwania lekcji: 1,30 godz.

2. Temat lekcji: Saul jest nieposłuszny Bogu. Posłuszeństwo -to podążanie za Bożymi
instrukcjami.
3.Podstawa biblijna: 1 Sam 13,1-14 ;15,1-3 i 7-28
4.Prawda biblijna(obietnica) Bądź posłuszny Bogu, podążaj za jego instrukcjami, a będzie ci
błogosławił.
5.Werset biblijny: Słuchajcie mojego głosu, postępujcie całkowicie tą drogą którą wam
nakazuję a Ja będę waszym Bogiem wy zaś będziecie moim ludem, aby się wam dobrze
działo. Jr. 7,23
6.Cel lekcji: Uczeń dowie się o tym jak nieposłuszeństwo Saula przyniosło mu smutek i
wstyd.
a)uczeń wyjaśni po co nadane są człowiekowi prawa i instrukcje i dlaczego powinien ich
przestrzegać
b)przeczyta wersety z biblii mówiące o tym co się Bogu podoba a czego uczeń ma się
wystrzegać
c)powie werset biblijny
d)napisze w czym będzie posłuszny Bogu w nadchodzącym tygodniu
e) jeśli uczeń będzie nieposłuszny Bogu skorzysta z pomocy i postąpi zgodnie z czterema
krokami, które otrzymał.

f)rozwiąże krzyżówkę
g)rozważy dwa przypadki zachowania się rówieśników

7. Przebieg lekcji:
Ogniwo1. Zajęcia wprowadzające
Babka piaskowa
Przed lekcją uczniowie otrzymują instrukcję oraz wszystkie składniki potrzebne do
przygotowania ciasta. Postępują według instrukcji i przygotowują babkę, którą następnie
dajemy do upieczenia.

Znajdowanie właściwej drogi.
Wywieszam listę następujących instrukcji na tablicy. Kiedy inni uczniowie robią ciasto daję
im papier i ołówki aby napisali we właściwej kolejności.

Lista:
•
•
•
•
•
•
•

Przygotuj formę .Wysmaruj margaryną blachę i posyp bułką tartą.
Oddziel żółtka od białek.
Mąkę pszenną i ziemniaczaną wymieszaj razem z proszkiem spulchniającym.
Ubij i dodaj pianę i przesyp mąką zmieszaną z mąką ziemniaczaną, lekko wszystko
wymieszaj .
Włóż do wysmarowanej i posypanej formy babowej.
Włóż do średnio nagrzanego piekarnika na 30-40 minut
Masło utrzyj, dodawaj kolejno żółtka ,cukier-puder, cukier waniliowy, śmietanę lub
kwaśne mleko .Potem dodaj skórkę pomarańczową i rodzynki. Wszystkie składniki
starannie wymieszaj.

Postępowaliście według instrukcji, myślę że niedługo będziemy czekać na pozytywny efekt
waszego postępowania.
Jeśli jednak coś czynimy nie we właściwym porządku, spowoduje to niewłaściwe rezultaty, i
złej jakości produkt końcowy. Jak bardzo ważne jest posiadanie instrukcji i podążanie za
wskazówkami uważnie.

Łamanie kodu.
Przed lekcją piszę na tablicy; POSŁUSZEŃSTWO TO - użyj kodu w którym: a=1

AĄBCĆDEĘFG H I J K L Ł M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N Ń O Ó P Q R S Ś T U WX Y Z Ż Ź
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
żeby napisać ".....podążanie za Bożymi instrukcjami" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ itd. w formie kodu
pod nagłówkiem. Teraz proszę żeby złamali kod, albo przesłanie.
Modlitwa
Dziękuj Bogu za Jego ciągłą miłość .
Módl się aby uczniowie byli wierni Bogu poprzez posłuszeństwo Jego przykazaniom.

Nawiązanie do lekcji.
Rozdaję zdania na paskach papieru: Proszę ochotników aby przeczytali je głośno. Reszta
uczniów musi określić czy
- zdanie pokazuje postawę posłuszeństwa czy też nie.
•
•

Omawiamy co by się stało jeśli ktoś uczyniłby zgodnie z postępowaniem napisanym
na pasku.
uczniowie proponują sposoby zmienienia niewłaściwych zdań tak aby one były
prawdziwe.

1.Zawsze zatrzymuj się na zielonym świetle
2.Nie pij alkoholu
3.Nie używaj tylnych pasów bezpieczeństwa kiedy jeździsz autem
4.Nie używaj narkotyków
5Wydawaj swoje pieniądze przeznaczone na obiad na cukierki
6.Przejeżdżaj rowerem przez przejście kolejowe kiedy czerwone światło mruga
7.Patrz się w jedną i drugą stronę zanim przejdziesz przez ulicę

8.Biegaj pomiędzy zaparkowanymi autami
Tak jak prawa i zasady są zaprojektowane dla fizycznego dobra osoby tak samo Boże prawa
istnieją dla naszego duchowego dobra .Uczymy się o zasadach naszych rodziców słuchając
ich. W taki sam sposób uczymy się o Bożych zasadach słuchając Boga i czytając Jego Słowo.
Pytam uczniów czy jest w porządku być posłusznym zasadom rodziców tylko raz a potem
zapomnieć o nich. Prawa kraju oraz prawa naszych rodziców należy przestrzegać przez cały
czas. Nie wystarczy przestrzegać je raz a potem zapomnieć o nich. Tak samo jest z Bożymi
prawami. Dzisiaj dowiecie się o człowieku który zobaczył że Bóg wymaga posłuszeństwa.

Ogniwo2. Zaznajomienie uczniów z nowym materiałem
Opowiadanie
Popatrzmy to pasuje tu, a ten mały kawałek powinien iść tutaj powiedział Tomek kiedy
skończył składanie swojego modelu samolotu. Hej czekaj chwilę, to nie wygląda tak. A skąd
się wzięły tu dodatkowe części? Tato, możesz mi tu pomóc na chwilę. Co się stało? zapytał
tata wchodząc do pokoju. Masz problem ze złożeniem tego modelu. Tak odpowiedział
Tomek. Coś tu nie gra. Zostały mi jakieś dodatkowe części ,gdzie one mają iść? Popatrzmy
najpierw do instrukcji odpowiedział tata. Instrukcji? zapytał Tomek, dokładnie nie wiem
gdzie ona jest, myślałem że poradzę sobie bez niej. Tata zaczął się śmiać. Synu ważne jest
aby robić coś według instrukcji. Właśnie dlatego wkładają je do pudełek. Są tam po to dane
abyśmy dobrze zrobili jakąkolwiek pracę. Choć pomogę ci znaleźć instrukcję abyśmy mogli
zobaczyć co się stało.

Historia biblijna
Saul pierwszy król Izraela miał podobny problem. On nie uważał aby podążanie za Bożymi
instrukcjami było takie ważne. Posłuchajmy a dowiemy się co się stało kiedy Saul
zdecydował się postępować według własnej woli.
Saul został wybrany na króla Izraela ponieważ miał cechy przywódcy. Po tym jak Saul został
królem zaczął się zmieniać. Pewnego dnia pod Gilgal zebrał swoich izraelskich żołnierzy do
walki przeciwko Filistyńczykom . Tam przygotowywali się do walki z potężną armią
filistyńską która stacjonowała nieopodal. Ludzie byli gotowi aby pójść i Saul chciał żeby
walka się rozpoczęła, Saul otrzymał już instrukcje o tym co ma robić, "czekaj siedem dni aż
przyjdę "-powiedział Samuel-prorok do Saula. Wtedy będę składał ofiary przed bitwą. Ofiara
była sposobem proszenia Boga o pomoc w bitwie. Saul czekał. W tym samym czasie Filistyni
zgromadzili się już przeciwko Izraelitom. Armia Izraelska zaczynała się niepokoić. Czekali
dzień za dniem i było to bardzo zniechęcające, niektórzy żołnierze zmęczyli się czekaniem,
zdezerterowali z armii i poszli ukryć się w jaskiniach i na skałach. Saul zaczął się niepokoić.
Jak może wygrać bitwę jeśli wszyscy jego żołnierze uciekli. Coraz bardziej i bardziej stawał
się niecierpliwy czekaniem na Samuela. A wy? ...- rodzice coś wam obiecali a wy już
jesteście niecierpliwi już to chcecie mieć.
W końcu nadszedł 7 dzień. Ale gdzie był Samuel? Dlaczego mu to zajmuje tak dużo czasu
SAul ofiaruje ofiary. Saul zdecydował że nie będzie już dłużej czekał.

Zdecydował ze postąpi w swój własny sposób. Wziął sprawy w swoje własne ręce chociaż
Samuela nie było przy nim. Bóg powiedział że tylko kapłan może składać ofiary ,a Saul nie
był kapłanem natomiast Samuel był i kapłanem i prorokiem.
A czy wy czasami też podobnie jak Saul nie bierzecie sprawy w swoje ręce? Np. Ania wzięła
sprawę w swoje ręce .Ania wychodzi do szkoły o 7 rano i rodzice zawsze mówią jej ubierz się
ciepło ,jest wiosna ,marzec zdradliwy miesiąc w ciągu dnia gorące słońce ale rano
przymrozek .Lecz Ania wykorzystując to że jeszcze wszyscy rano leżą w łóżkach ubiera
cienką wiosenną kurtkę i bez grubego swetra bez czapki wychodzi do szkoły. Jedno - okazała
nieposłuszeństwo rodzicom a drugie konsekwencje postępowania były już niedługo widoczne
-katar ,ból głowy, gorączka. Lecz Ania twierdzi że nie należy się przegrzewać. Czy wy
czasami nie bierzecie sprawy w swoje ręce?
Skoro tylko Saul skończył składanie ofiary przybył Samuel. Saul wyszedł aby pozdrowić
Samuela tak jakby nic złego się nie stało. Ale Saul nie mógł ukryć tego co się stało. Samuel
wiedział ze Saul złożył ofiarę sam .Kiedy zobaczył reakcję Samuela Saul zaczął się
usprawiedliwiać. Powiedział Samuelowi jak żołnierze zaczęli opuszczać go a wróg się
przybliża. Obwinił nawet Samuela że nie przyszedł wcześniej. W jaki sposób Saul
odpowiedział prorokowi. Proszę ucznia aby przeczytał (1 Samuel 18;13), lub niech wykonają
ćw. 1 ..
W pustych miejscach nad każdą literka pokazaną poniżej wpisz literę alfabetu która następuje
po niej. Pierwsza jest już zrobiona za ciebie. Kiedy skończysz przeczytaj całe posłanie .
Popełniłeś głupstwo.! Gdybyś dochował przykazania Pana ,Boga twego które on ci nadał, Pan
utwierdziłby twoje królestwo.
Samuel nie przyjął żadnych wymówek Saula. Saul tłumaczył się z tego co zrobił ale nic nie
mogło zmienić faktu że był nieposłuszny Bogu.
Następnie Samuel powiedział do Saula coś jeszcze- (1 Sam 13; 14). Samuel powiedział że
królestwo Saula nie przetrwa .To oznaczało że członkowie jego rodziny nie będą królami
Izraela po śmierci Saula. Lepszy przywódca zajmie miejsce Saula po jego śmierci .
Czy Saulowi opłacało się nieposłuszeństwo lecz ty bądź mądry i bądź posłuszny Bogu i
postępuj zgodnie z Jego instrukcjami. a będzie ci błogosławił.
Jak myślicie czy Saul wyciągnął naukę z tej lekcji?
Saul znowu jest nieposłuszny Bogu. Kiedy czas upływał Saul coraz dalej i dalej odchodził
od Boga. Któregoś dnia Bóg przemówił do Samuela i powiedział mu aby poinstruował Saula
do obrony przed Amalekitami inną grupą żyjącą w pobliżu. Wiele lat temu Amalekici
próbowali powstrzymać Izraelitów przed wejściem do ziemi obiecanej .Bóg powiedział że oni
muszą zostać ukarani i nic ani nikt nie może zostać oszczędzony. Saul zgromadził swoja
armię i poszedł walczyć z wrogiem. Izraelska armia pokonała Amalekitów ale Saul znowu
zawiódł Boga ,chociaż Bóg powiedział że nic nie ma być oszczędzone . Saul przyprowadził
króla Amalekitów jako więźnia, prawdopodobnie myślał że będzie zabawne pokazać króla
ludowi i cieszyć się sławą ze zwycięstwa. Saul również zachował najlepsze bydło oraz owce
zamiast pozabijać je tak jak Bóg nakazał. Saul pozwolił pragnieniu posiadania owiec i bydła
aby nad nim zapanowało. On zrobił to co chciał a nie to co Bóg chciał. Zaraz przekonamy się

czy Saulowi opłacało się nieposłuszeństwo, lecz ty bądź mądry i bądź posłuszny Bogu i
postępuj zgodnie z Jego instrukcjami. a będzie ci błogosławił.
Na następny dzień po bitwie prorok Samuel poszedł zobaczyć się z Saulem . Samuel
prawdopodobnie był ostatnia osobą którą Saul chciał widzieć w tym momencie. Co ma
znaczyć to beczenie owiec i bydła które słyszę chciał się dowiedzieć Samuel. Saul miał
szybką odpowiedź - to łup który zdobyłem w bitwie z Amalekitami ludzie zachowali
najlepsze zwierzęta aby ofiarować je Bogu .

Saul traci królestwo.
W jaki sposób odpowiedział Samuel Saulowi. Rozdaję uczniom aby wykonali

cz.2
Bóg nie chce twoich ofiar Saulu. Bóg chciałby raczej abyś był posłuszny Mu. Ale nie myślcie,
nie tylko Saul składa ofiary zamiast być posłusznym. My też lubimy zrobić coś ofiarnego
zamiast być posłuszni. Kiedyś rodzice Joli wychodząc z domu powiedzieli jej . Jolu proszę
żebyś poodkurzała całe mieszkanie umyła naczynie i odrobiła zadanie Lecz Jola wpadła na
lepszy pomysł. Postanowiła zrobić coś dla mamy i taty jakąś laurkę -obrazek ślicznie
namalowany. Jak postanowiła tak zrobiła. Wkrótce rodzice przyszli i patrzą naczynie jak było
nie umyte tak jest dalej mieszkanie nie poodkurzane lekcje też nie odrobione . Jak myślicie
mama i tata dostali piękny obrazek ale czy byli zadowoleni.
Nie możesz być królem Bożego ludu ,Bóg odwrócił się od ciebie. Słowa Samuela
zaszokowały Saula. Kiedy Samuel odwrócił się aby odejść Saul chwycił szatę Samuela i
rozdarł ją. Pan rozdarł twoje królestwo od dzisiejszego dnia powiedział Samuel. Saul żałował
TEGO CO ZROBIŁ, ale było za późno . Każdy z nas bywa nieposłuszny Każdy czasami
popełnia błędy ,Bóg nas kocha i wysłuchuje kiedy naprawdę żałujemy i pokutujemy z
naszego nieposłuszeństwa. Ale Saul żałował tylko utraty królestwa ,nie było mu naprawdę
przykro że zawiódł Boga, Najwidoczniej Saul bardziej żałował utraty swej pozycji aniżeli
tego że był nieposłuszny Bogu. Bóg wie kiedy ludzie mówią prawdę. Jego szansa uczczenia
Boga na zawsze odeszła. Nieposłuszeństwo Saula sprawiło że członkowie jego rodziny nie
zostali królami po nim i teraz dalsze nieposłuszeństwo kosztowało go utratę tronu. Pozwolił
aby to co on sam chciał zajęło miejsce Bożego przykazania . Czy Saulowi opłacało się
nieposłuszeństwo nie, ty bądź mądry i bądź posłuszny Bogu i postępuj zgodnie z Jego
instrukcjami, a będzie ci błogosławił.
Chwała i cześć bycia królem wkrótce będzie mu zabrana.

Ogniwo 3. Kierowanie procesami uogólniania
Wskazówki są nam dane po to abyśmy według nich postępowali. Jeśli zawodzimy w tym
rezultaty mogą być bardzo kosztowne. Niepowodzenie Saula w posłuszeństwie względem
Boga kosztowało go właściwą relację z Bogiem, która ma wieczne konsekwencje, podobnie
jak utrata jego królestwa. Kiedy myślimy tylko o sobie nie dajemy Bogu pierwszego miejsca
naszym życiu. Bóg chce abyśmy byli mu posłuszni .

W jaki sposób dowiadujemy się o Bożych drogach?
Uczniowie wypowiadają się
Boże słowo uczy nas o Bożych drogach, mamy być im posłuszni. Posłuszeństwo Bogu
zawsze zawiera w sobie posłuszeństwo rodzicom, nauczycielom oraz prawom panującym w
naszym kraju .Nie ma takiej rzeczy jak połowiczne posłuszeństwo .Posłuszeństwo tylko raz
nie wystarcza. Chodzenie Bożymi drogami jest to czynność codzienna. Uczniowie wykonują
część 3. Mamy wybór którego musimy dokonać w naszym życiu. Możemy wybrać aby być
posłusznymi Bogu i Jego Słowu, albo możemy żyć samolubnie i czynić to co chcemy bez
słuchania Boga. Samolubny wybór prowadzi do życia bez Boga teraz i wiecznego oddzielenia
od Boga na zawsze w piekle ale wybór posłuszeństwa względem Boga przynosi Bożą troskę i
pomoc teraz i wieczne życie wraz z nim w niebie.

JAKIEGO WYBORU DOKONASZ?
ty bądź mądry i bądź posłuszny Bogu i postępuj zgodnie z
Jego instrukcjami, a będzie ci błogosławił.
Może jesteś posłuszny Bogu, Bożemu Słowu. Kuba kiedyś był posłuszny Bożemu Słowu
które mówi aby darować dług. Pożyczył kiedyś w klasie koledze 5 zł. I dużo i mało ale
zawsze coś. Kiedyś oglądał film o słudze który nie darował długu. I postanowił darować ten
dług koledze. Był stratny 5 zł.I wyobraźcie co się stało. Na drugi dzień przyjechał dziadek i
podarował mu 50 zł. Czyż to nie cudowne. Kiedy indziej Kuba chciał mieć rower górski ,jak
zresztą każdy chłopak. Rodzice jednak nie mieli pieniędzy na dość kosztowny zakup i mówili
- Kuba módl się Bóg widzi to twoje pragnienie . Kuba wzdychał do Pana o rower. Minął rok a
tu nic ,i co myślicie że rodzice kupili mu wreszcie ten rower? Otóż nie ,.Ale pewnego letniego
dnia rodzice poszli do swego znajomego do którego akurat przyjechali goście z Niemiec. Była
to rodzina z trójką dzieci .Był tam też chłopak trochę starszy od Kuby. Wszyscy mieli rowery.
I co się stało. Gdy opuszczali Polskę ten rówieśnik Kuby podarował mu swój rower. Nie byle
jaki rower-jeśli się ktoś zna na markach -Uniwega -taki rower w Polsce kosztuje z 3 tyś. Zł.

ty bądź mądry i bądź posłuszny Bogu i postępuj zgodnie z
Jego instrukcjami, a będzie ci błogosławił.
Studium przypadku.
Przyglądnijmy się jeszcze dwóm osobom - jakich wyborów oni dokonali.
Rozdaję kilka kopii do oddzielnych studiów przypadku. Dzielę klasę na dwie grupy. Daję
członkom każdej grupy egzemplarze każdego studium przypadku. Każda grupa przedyskutuje
odrębne studium. Uczniwie czytają swoje studium przypadku i odpowiadają na pytania
postawione poniżej. Po kilku minutach niech członek każdej grupy przeczyta przeznaczone
dla nich studium przypadku na głos i podzieli się odpowiedziami swojej grupy. Następnie
analizujemy przypadki jako klasa.

Wyścig biblijny
A teraz czas abyśmy dowiedzieli się jakich to instrukcji udziela nam sam Bóg.
Uczniowie na wyścigi odnajdują podane fragmenty w swoich bibliach. Pierwszy uczeń który
odnajdzie werset wstaje i przeczyta go na głos. Po przeczytaniu każdego wersetu dyskusja w
jaki sposób odnosi się on do tematu naszej lekcji.
Wersety do wykorzystania to : 2 Mojż 20,17 ;Hebr. 13,16; Przysłów 16,32;Przysłów 16,5
;Hebr.11,24 i 25 ;Ef.4,25 i 6,1 ; Hebr.10, 25 ; Gal.5,22 i 23

Ćwiczenia.
Uczniowie wypełnią inne części ćwiczeń które jeszcze nie zostały uzupełnione.

NAUKA WERSETU
Polowanie na werset biblijny. Na 7 egzemplarzach obrysowanych butów piszę słowo
wersetu do zapamiętania na każdym z tych kartoników. Ukrywam kartoniki po całej klasie
Następnie uczniowie przeszukają klasę żeby znaleźć kartoniki w kształcie butów i ułożą je w
kolejności tak aby wyszedł z nich werset biblijny .( można to uczynić zabawą grupową
dzieląc je na drużyny. Przygotowując zestawy kartoników w dwóch różnych kolorach. Każda
drużyna będzie wtedy poszukiwała specyficznego koloru butów. Pierwsza drużyna która
zlokalizuje wszystkie buciki i ułoży je we właściwym porządku wygrywa.)
Werset do zapamiętania w tym tygodniu mówi :
Słuchajcie mojego głosu, postępujcie całkowicie tą drogą którą wam nakazuję a Ja będę
waszym Bogiem wy zaś będziecie moim ludem, aby się wam dobrze działo.- Jr. 7, 23
Powtarzam werset biblijny z uczniami.

Konkurs biblijny- pytania w aneksie
Ogniwo 4. Wiązanie teorii z praktyką- zastosowanie
Formułowanie zaleceń i postanowień
Uczeń napisze dwa postanowienia posłuszeństwa, jakie będzie chciał wykonać w tym
tygodniu:
1.Postanowię być posłuszny w
2.Postanowię być posłuszny w
Mogą to być te rzeczy w których na ogół bywają nieposłuszni.

3. Jeśli natomiast zdarzy im się być nieposłusznym postąpią według czterech podanych
wskazówek:

Przyznaj się że...
Uczyniłeś źle(1 List Jana1:8,9)
Opisz to w jaki sposób byłeś nieposłuszny Jakiemuś poleceniu Boga

Zastanów się...
Dlaczego to co zrobiłeś było złe (Ps 51 )
Napisz dlaczego to co uczyniłeś było złe:

Bądź posłuszny...
( 1 Księga Samuela 15,22)
Napisz co możesz teraz uczynić, żeby
naprawić to , co zrobiłeś i następnym razem
postąpić dobrze:

Módl się...
(Psalm 51:12 ; Filipian 4:13)
Napisz modlitwę w której prosisz Boga, żeby ci wybaczył
W celu bycia posłusznym Bożemu słowu uczniowie muszą przeczytać Słowo Boże aby
wiedzieć co ono mówi Dlatego właśnie codzienne studium bożego Słowa jest takie ważne .
ważne jest posłuszeństwo Bogu a także posłuszeństwo swoim rodzicom i innym którzy maja
władzę nad nimi . Zachęcam uczniów aby wykonali listę przykazań, którym powinni być
posłuszni zgodnie z zaleceniami wersetów oraz innych wersetów które oprócz tego znają.
8.Ocena

Aneks
Wersety:
Jr.7,23
Słuchajcie mojego głosu, postępujcie całkowicie tą

Drogą którą wam nakazuję a ja będę waszym Bogiem
Wy zaś będziecie moim ludem ,aby się wam dobrze działo.
2 Mojż.15:26
2Mojż.20:17
Hebr. 13:16
Przyp.Sal.16:32
Przyp.Sal.16:5
Hebr.11:24-25
Ef.4:25
Ef.4:29
Hebr.10:25
Gal.5:22
Ef.6:1
Łuk.18:20
Ćw.1
Co według ciebie Samuel powiedział Saulowi?
W pustych miejscach nad każdą literką pokazaną poniżej wpisz literę alfabetu która następuje
po niej. Pierwsza jest już zrobiona za ciebie. Kiedy skończysz, przeczytaj całe posłanie .

Ćw.2
Rozwiąż pomieszane słowa poniżej. Napisz słowa właściwie w pustych miejscach, następnie
zaaranżuj zakreślone kółkiem litery żeby uzupełnić zdania na dole.

Po bitwie z Amalekitami Saul zachował _ _ _ _ _ _ _ _ _ zwierzęta zamiast
zniszczyć je
lneazjpse
tak jak Bóg powiedział. _ _ _ _ _ _ zapytał Saula dlaczego nie postąpił według Bożych
mulaSe
przykazań? Saul _ _ _ _ _ _ _ _ _ się z powodu swoich czynów. On
zrzucił winę
łatumyzłc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ za to że zachował niektóre zwierzęta .Z powodu
aninhnycuzidl
nieposłuszeństwa Bogu już więcej nie mógł być _ _ _ _ _ _ .
klemór
_ o _ _ _ _ _ _ ń s _ w o jest lepsze niż ofiara.

KOD:
AĄBCĆDEĘFG H I J K L Ł M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N Ń O Ó P Q R S Ś T U WX Y Z Ż Ź
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Babka piaskowa
15 dag mąki pszennej
10 dag mąki ziemniaczanej

20 dag masła lub margaryny
20 dag cukru-pudru
1 paczka cukru waniliowego
4 duże jaja
sok z ½ cytryny
5-10 dag zmielonych orzechów
2 dag skórki pomarańczowej
2 dag rodzynek
½ paczki środka spulchniającego
3-4 łyżki mleka kwaśnego lub śmietany
2 dag margaryny -do formy
2 dag bułki tartej

Instrukcja przygotowania babki
Przygotuj formę .Wysmaruj margaryną blachę i posyp bułką tartą.
Oddziel żółtka od białek.
Mąkę pszenną i ziemniaczaną wymieszaj razem z proszkiem spulchniającym.
Ubij i dodaj pianę i przesyp mąką zmieszaną z mąką ziemniaczaną, lekko wszystko
wymieszaj .
Włóż do wysmarowanej i posypanej formy babowej.
Włóż do średnio nagrzanego piekarnika na 30-40 minut
Masło utrzyj, dodawaj kolejno żółtka ,cukier-puder, cukier waniliowy, śmietanę lub kwaśne
mleko .Potem dodaj skórkę pomarańczową i rodzynki. Wszystkie składniki starannie
wymieszaj.

