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1. Informacje wstępne :Prowadząca : Magdalena WiśniewskaLiczba dzieci : 6Wiek
dzieci : 6 - 10 lat
2. Podstawa biblijna : Ew. Mateusza 3:13-4:11; Ew. Marka 1:9-13;
Ew. Łukasza 3:21,22; 4:1-13
3. Prawda centralna : Pan Jezus był kuszony a jednak nigdy nie zgrzeszył
4. Złoty werset : Ew. Mateusza "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych".
5. Cele :
uczeń potrafi wyjaśnić na czym polega pokusa,
uczeń potrafi wytłumaczyć jak poradził sobie z pokusą Pan Jezus,
uczeń potrafi wskazać biblijne przykazania będące przeciwieństwem grzechu,
uczeń potrafi powiedzieć jak radzić sobie z pokusą.
6. Metody





oparta na słowie (pogadanka, opowiadanie),
oparta na obserwacji (pokaz rekwizytów : ilustracje, kamienie, chleb),
oparta na działaniu praktycznym (układanie pociętego wersetu, dopasowywanie
wersetów do haseł, rozwiązywanie krzyżówki, wykonywanie plakatu).
7. Forma pracy : grupowa, indywidualna.




8. Środki dydaktyczne : Biblia, ilustracje, tablica, paski z wersetami, pocięty
werset, chleb, kamienie, szary papier, wycinanki, klej,
nożyczki, kredki.
9. Tok lekcji
A) Wprowadzenie




rozdanie dzieciom karteczek z zagadką,
rozwiązywanie rebusu z hasłem POKUSA

ROZWIĄZANIE : ___ ___ ___ ___ ___ ___
- nawiązanie z dziećmi rozmowy na temat pokusy, zadawanie pytań typu: co to jest
pokusa?, z czym ci się kojarzy pokusa?, co to znaczy kusić kogoś?, co oznacza
powiedzenie często w zabawie "skuś"?, czy mieliście sytuacje gdy mieliście ochotę
zrobić coś co jak wiedzieliście nie jest dobre?
(Dzieci odpowiadają na zadawane pytania).
B) Zaznajomienie uczniów z nowym materiałem, opowiadanie historii biblijnej.
Pan Jezu był też kuszony, lecz zanim to się wydarzyło zobaczmy co było
przedtem.
 Chrzest Jezusa (przyczepianie ilustracji)
 Jan Chrzciciel nauczał nad brzegami Jordanu.
 Jezus prosi Jana, żeby ten go ochrzcił. Jan odmawia Jezusowi, ale później się
zgadza.
 Duch św. zstępuje w postaci gołębicy (wspólne odczytanie słów głosu z nieba).
 Jezus udaje się na pustynię
 Jezus wiedział, że nadszedł czas, by rozpocząć dzieło, do którego powołał go
Bóg.
 Przez 40 dni Jezus nic nie jadł.
(Zadanie pytania dzieciom: jaki był najdłuższy czas kiedy nic nie jadłeś?, jak się wtedy
czułeś? Dzieci odpowiadają).


Kuszenie
 Szatan namawia Jezusa, by zamienił kamienie w chleb (wskazanie na
kamienie i chleb).
Jezus odpowiada Słowem Bożym (przyczepienie do tablicy odpowiedzi )


Szatan oferuje Jezusowi królestwa tego świata. Jezus odpowiada Słowem Bożym
(przyczepienie do tablicy ilustracji i odpowiedzi Jezusa)
 Szatan kusi Jezusa, aby rzucił się w dół ze szczytu świątyni (przyczepienie do
tablicy ilustracji i odpowiedzi Jezusa).
 Szatan opuszcza Pana Jezusa. Przystępują aniołowie i usługują Mu.
C) Kierowanie procesami uogólniania






Podsumowując - Jezus był głodny, zmęczony, był kuszony a jednak nigdy nie
zgrzeszył. Czy czasem w naszym życiu jesteśmy kuszeni, i znając Słowo Boże nie
grzeszymy? Pan Jezus chce byśmy byli posłuszni Słowu Bożemu.
Szukanie wersetu będącego przeciwieństwem grzechu (rozdanie dzieciom
karteczek z cytatami z Biblii , wcielenie się nauczyciela w kogoś kto kusi dzieci,
szukanie przez dzieci odpowiedniego wersetu i odpowiadanie przez nie Słowem
Bożym na zadaną pokusę: ukradnij, skłam, bądź nieposłuszny rodzicom,
rozgniewaj się, przeklnij, pokłóć się z rodzicami, nie czytaj Biblii, pobij się z
rodzeństwem, narzekaj, bądź dumny z siebie).

Kto kradnie niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra
Ef. 4:28
Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim
Ef. 4:25
Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre Ef. 4:29
Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród
was wraz ze wszelką złością Ef. 4:31
Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie
Ef. 4:32
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie Kol.
3:20
Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym 1Piotra 5:5
Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o nie we dnie i w nocy
Jozue 1:8
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża 1 Tes. 5:18
Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje Jakub 4:6
Nauka wersetu "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych" (układanie wersetu z rozsypanych kartek na stole, a
później na tablicy).
D) Wiązanie teorii z praktyką


- wykonanie plakatu " Pustynia "
E) Sprawdzenie wiadomości
 rozwiązywanie krzyżówki
Pytania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gdzie udał się Pan Jezus po chrzcie?
W jakiej postaci zstąpił Duch Św. na Pana Jezusa?
Co robił Pan Jezus na pustyni?
Jakiego miecza użył Pan Jezus, by odeprzeć pokusę?
Kto usługiwał Panu Jezusowi na pustyni?
W co miał zamienić Pan Jezus kamienie?
Co miał zrobić Pan Jezus, by dostać wszystkie królestwa świata?
Jakie "słowo" trzeba czytać i znać aby odeprzeć pokuszenie?
Jak nazywało się miasto, w którym była świątynia, na której stał Pan Jezus?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


1.
2.
3.
4.


Pytania pomocnicze
Czym jest pokusa?
Jak poradził sobie z pokusą Pan Jezus?
Co należy zrobić , aby poradzić sobie z pokusą?
Jak brzmi werset, którego się uczyliśmy
Powtórka wersetu

