
13. PISMO ÂWI¢TE STAREGO TESTAMENTU

Cele ogólne:
• przybli˝enie Êwiadectw drogi do wiary ludzi pozostajàcych w bliskim kontakcie z Bogiem

przekazanych na kartach Starego Testamentu
• budzenie u katechizowanych pragnienia spotkania z Bogiem na wzór postaci biblijnych

Wymagania programowe:

Metody i techniki:
pytania i odpowiedzi, çwiczenia praktyczne – odnajdywanie tekstu w PiÊmie Âwi´tym, porzàd-
kowanie informacji, pokaz, çwiczenia sprawdzajàce – test luk, nauka Êpiewu psalmu 

Ârodki dydaktyczne:
Pismo Âwi´te przyniesione przez ka˝dego ucznia
kartki z nazwami ksiàg Starego Testamentu (R12A)
karta STARY TESTAMENT i karty: KSI¢GI HISTORYCZNE, KSI¢GI PROROCKIE, KSI¢GI DYDAK-
TYCZNE (K13)
alfabet hebrajski (plansza) lub materia∏ dla ka˝dego ucznia (M13), Psalm 65

PRZEBIEG KATECHEZY

WPROWADZENIE 

1. Modlitwa
K. modli si´ z uczniami:
Panie Jezu, dzi´kuj´ Ci za Twoje S∏owo, które codziennie kierujesz do mnie.
• Dzi´kujemy Ci, Panie.
Dzi´kuj´ Ci za Twojà zbawczà mi∏oÊç. Przez swojà Êmierç darowa∏eÊ mi moje grzechy,

a przez swoje zmartwychwstanie dajesz mi nowe ˝ycie. 
• Dzi´kujemy Ci, Panie.
Przepraszam, ˝e nie zawsze ˝y∏em zgodnie z Twoimi s∏owami zawartymi w PiÊmie Âwi´tym. 
• Przepraszamy Ci´, Panie.
O Panie, dziÊ zajmij pierwsze miejsce w moim ˝yciu. ZeÊlij na mnie swojego Ducha i daj mi

∏ask´, abym móg∏ staç si´ takà osobà, jakà chcesz, abym by∏.
• Prosimy Ci´, Panie.
Dzi´kuj´ Ci Bo˝e, ˝e mnie wys∏ucha∏eÊ. 
(chwila ciszy)

2. Powtórzenie materia∏u i postawienie problemu katechezy
Na jakie dwie cz´Êci dzielimy Pismo Âwi´te?
Pismo Âwi´te dzieli si´ na Stary i Nowy Testament.
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Wymagania podstawowe

Uczeƒ:
– samodzielnie odnajduje tekst w Starym

Testamencie
– podaje liczb´ ksiàg Starego Testamentu
– porzàdkuje ksi´gi Starego Testamentu
– wskazuje w liturgii s∏owa moment czytania

Starego Testamentu

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeƒ:
– wymienia 5 najwa˝niejszych wydarzeƒ

Starego Testamentu
– wyjaÊnia zwiàzek Starego Testamentu

z liturgià s∏owa
– w kilku s∏owach opisuje j´zyk hebrajski
– uzasadnia aktualnoÊç S∏owa Bo˝ego

Starego Testamentu dla ˝ycia KoÊcio∏a 



Znajdê w PiÊmie Âwi´tym tekst ¸k 8,11b. 15
Uczniowie odnajdujà tekst w PiÊmie Âwi´tym.
¸k 8,11.15: „Ziarno to s∏owo Bo˝e. (...) A na dobrej roli to ci, którzy us∏yszawszy s∏owo zacho-

wujà je w swoim szlachetnym i dobrym sercu i przynoszà plon dzi´ki wytrwa∏oÊci”.
Czyje s∏owo zawiera Pismo Âwi´te?
Pismo Âwi´te zawiera s∏owo Boga.
Biblia to w gruncie rzeczy wielka biblioteka. Sk∏adajàce si´ na nià 73 ksi´gi powsta∏y na prze-

strzeni d∏ugiego okresu, który rozpoczyna si´ w X wieku przed Chrystusem, a koƒczy przesz∏o 50
lat po Jego zmartwychwstaniu. Liczne ksi´gi, zanim zosta∏y utrwalone na piÊmie, by∏y opowiada-
ne i przekazywane z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej przez ludzi staro˝ytnego Bliskiego
Wschodu. Mieli oni niezwyk∏y wr´cz dar zapami´tywania. Stary Testament w przewa˝ajàcej cz´-
Êci zosta∏ napisany w j´zyku hebrajskim i opowiada dzieje Izraela, narodu wybranego przez Bo-
ga, by przekazywaç Jego or´dzie o zbawieniu. 

Poznamy dzisiaj pierwszà cz´Êç tej Bo˝ej Biblioteki.
Zapisanie tematu do zeszytu ucznia: Pismo Âwi´te Starego Testamentu.

AKTYWIZACJA 
Krok 1. Biblioteka Starego Testamentu 

K. zawiesza na tablicy kart´ STARY TESTAMENT (K13).
S∏owo „testament” pochodzi od ∏aciƒskiego wyrazu „testamentum” oznaczajàcego przymie-

rze – wi´ê Boga z cz∏owiekiem i Narodem Wybranym.
Ile ksiàg zawiera Stary Testament?
Stary Testament zawiera 46 ksiàg.
Bibliotek´ Starego Testamentu mo˝emy podzieliç na trzy wielkie dzia∏y:
KSI¢GI HISTORYCZNE
KSI¢GI PROROCKIE
KSI¢GI DYDAKTYCZNE
K. zawiesza na tablicy karty: KSI¢GI HISTORYCZNE, KSI¢GI PROROCKIE, 
KSI¢GI DYDAKTYCZNE/MÑDROÂCIOWE i wyjaÊnia znaczenie s∏ów.
Ka˝dy z tych dzia∏ów zawiera ró˝ne ksi´gi. Uporzàdkujcie ksi´gi Starego Testamentu,

umieszczajàc je w odpowiednich dzia∏ach.
K. wybiera po 5 ksiàg z ka˝dego dzia∏u – po 5 kart nazw ksiàg Starego Testamentu (R12A).
Wykaz ksiàg Starego Testamentu (K. wybiera po 5 z ka˝dej kategorii).

Uczniowie wpisujà po 5 nazw ksiàg w ka˝dej kolumnie w zeszycie ucznia (çwiczenie 1).
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KSI¢GI HISTORYCZNE

Ksi´ga Rodzaju 
Ksi´ga WyjÊcia 
Ksi´ga Kap∏aƒska 
Ksi´ga Liczb 
Ksí ga Powtórzonego Prawa 

Ksi´ga Jozuego 
Ksi´ga S´dziów 
Ksi´ga Rut 
1 Ksi´ga Samuela 
2 Ksi´ga Samuela 
1 Ksi´ga Królewska 
2 Ksi´ga Królewska 
1 Ksi´ga Kronik 
2 Ksi´ga Kronik 
Ksi´ga Ezdrasza 
Ksi´ga Nehemiasza 
Ksi´ga Tobiasza 
Ksi´ga Judyty 
Ksi´ga Estery 
1 Ksi´ga Machabejska
2 Ksi´ga Machabejska 

KSI¢GI PROROCKIE

Ksi´ga Izajasza 
Ksi´ga Jeremiasza 
Lamentacje 
Ksi´ga Barucha 
Ksi´ga Ezechiela 
Ksi´ga Daniela 

Ksi´ga Ozeasza 
Ksi´ga Joela 
Ksi´ga Amosa 
Ksi´ga Abdiasza 
Ksi´ga Jonasza 
Ksi´ga Micheasza 
Ksi´ga Nahuma 
Ksi´ga Habakuka 
Ksi´ga Sofoniasza 
Ksi´ga Aggeusza 
Ksi´ga Zachariasza 
Ksi´ga Malachiasza

KSI¢GI DYDAKTYCZNE
MÑDROÂCIOWE

Ksi´ga Hioba
Ksi´ga Psalmów
Ksi´ga Przys∏ów
Ksi´ga Koheleta
PieÊƒ nad PieÊniami
Ksi´ga MàdroÊci
MàdroÊç Syracha



Uczniowie otrzymujà kartki z nazwà ksi´gi Starego Testamentu (R12A). Ka˝da para uczniów
otrzymuje przeci´tnie 1 kartk´.

Korzystajàc z podr´cznika, gdzie znajduje si´ wykaz ksiàg i skrótów, lub z Pisma Âwi´tego, sa-
modzielnie podejmujà decyzj´ o przyporzàdkowaniu ksi´gi do w∏aÊciwego dzia∏u.

K. wybiera trzech uczniów, którzy b´dà pe∏niç rol´ dostawców ksiàg do biblioteki. Uczniowie
wrzucajà do swoich koszyczków kartki z nazwà ksi´gi. „Dostawcy” kolejno odczytujà kartki z ko-
szyka. Klasa i K. potwierdzajà, czy nazwa ksi´gi jest prawid∏owo przyporzàdkowana, a nast´pnie
zawieszajà kart´ na tablicy w odpowiednim dziale.

2. J´zyk Biblii – j´zyk hebrajski 
Wi´kszoÊç ksiàg starego Testamentu napisana zosta∏a w j´zyku hebrajskim. J´zyk hebrajski

sk∏ada si´ z 22 liter. 
K. pokazuje alfabet hebrajski (na planszy lub materia∏ dla ucznia – M13).
Korzystajàc z podr´cznika, gdzie znajduje si´ wykaz ksiàg i skrótów, lub z Pisma Âwi´tego, sa-

modzielnie podejmujà decyzj´ o przyporzàdkowaniu ksi´gi do w∏aÊciwego dzia∏u.
K. wybiera trzech uczniów, którzy b´dà pe∏niç rol´ dostawców ksiàg do biblioteki. Uczniowie

wrzucajà do swoich koszyczków kartki z nazwà ksi´gi. „Dostawcy” kolejno odczytujà kartki z ko-
szyka. Klasa i K. potwierdzajà, czy nazwa ksi´gi jest prawid∏owo przyporzàdkowana, a nast´pnie
zawieszajà kart´ na tablicy w odpowiednim dziale.

Alfabet hebrajski

Hebrajski jest j´zykiem spó∏g∏oskowym. Oznacza to, ˝e tylko spó∏g∏oski sà zapisywane, zaÊ
samog∏oski, wed∏ug zasad gramatycznych, dodawane sà przez czytajàcego z pami´ci. Niekiedy
zapisuje si´ równie˝ samog∏oski, dzi´ki systemowi znaków stawianych pod spó∏g∏oskami. W he-
brajskim, tak jak w innych j´zykach semickich, pisze si´ od prawej strony do lewej. Kierunek
pisania od prawej do lewej strony utrzyma∏ si´ do dziÊ. W j´zyku hebrajskim mówiono do III
wieku po Chrystusie, potem wyszed∏ z u˝ycia. Dopiero pod koniec XIX wieku powróci∏ jako j´-
zyk potoczny.

Uczniowie wykonujà çwiczenie 2 w zeszycie ucznia: 
Napisz samodzielnie dwie litery alfabetu hebrajskiego:

alef ..............................

taw ...............................
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alef 

bet 

gimel 

dalet 

he 

waw 

zajin 

heth 

teth 

jod 

kaf 

lamed 

mem 

nun 

samek 

ajin 

pe 

sade 

qof 

resz 

sin 

szin 

taw 



REFLEKSJA 
1. Utrwalenie treÊci 
Uczniowie wykonujà çwiczenie 3.
Uzupe∏nij zdania:
Stary Testament zawiera to wszystko, co ................... uczyni∏ i co powiedzia∏ do swego lu-

du ....................... przyjÊciem na Êwiat .................................... Zosta∏ napisany g∏ównie w j´zy-
ku ......................... i opowiada dzieje .................., narodu wybranego przez Boga, by przeka-
zywaç Jego or´dzie o ...........................
(Jezusa Chrystusa, Bóg, zbawieniu, hebrajskim, przed, Izraela) 

Poprawny tekst:
Stary Testament zawiera to wszystko, co Bóg uczyni∏ i co powiedzia∏ do swego ludu przed

przyjÊciem na Êwiat Jezusa Chrystusa. Zosta∏ napisany g∏ównie w j´zyku hebrajskim i opowia-
da dzieje Izraela, narodu wybranego przez Boga, by przekazywaç Jego or´dzie o zbawieniu.

REALIZACJA 
1. Stary Testament w liturgii s∏owa 

Stary Testament zawiera to wszystko, co Bóg uczyni∏ i co powiedzia∏ do swego ludu przed
przyjÊciem na Êwiat Jezusa Chrystusa.

Kiedy s∏uchamy w koÊciele s∏ów Starego Testamentu?
Fragmenty Starego Przymierza czytamy w czasie liturgii s∏owa. Podczas niedzielnej Mszy

Âwi´tej I czytanie zawiera S∏owo Bo˝e Starego Testamentu. Odpowiedzià wiernych na nie jest
Êpiew psalmu responsoryjnego.

Uczniowie zapisujà treÊç notatki do zeszytu ucznia:
Podczas niedzielnej Mszy Âwi´tej I czytanie zawiera S∏owo Bo˝e Starego Testamentu. Od-

powiedzià wiernych na nie jest Êpiew psalmu responsoryjnego.

2. Nasza odpowiedê na zawarte w Starym Testamencie S∏owo Boga (nauka Êpiewu psalmu)
Nauka Êpiewu psalmu 65 lub 34
Uczniowie samodzielnie odnajdujà psalm w ksi´dze Pisma Âwi´tego. W ciszy czytajà tekst.

Dzielà tekst na zwrotki po cztery wersety. Proponujà refren, który b´dà wspólnie Êpiewaç. K. po-
daje melodi´ psalmu.

ZAKO¡CZENIE 
1. Modlitwa

K. modli si´ z uczniami s∏owami Psalmu 65: 
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PSALM 65
Dzi´kczynienie za dobrodziejstwa 
„Ciebie nale˝y wielbiç, 
Bo˝e, na Syjonie. 
Tobie Êluby dope∏niaç, 
co próÊb wys∏uchujesz. 

Do Ciebie przychodzi wszelki Êmiertelnik, 
wyznajàc nieprawoÊci. 
Przygniatajà nas nasze przewiny: 
Ty je odpuszczasz. 

Szcz´Êliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: 
mieszka on w Twoich pa∏acach. 
Niech nas nasycà dobra Twego domu, 
Êwi´toÊç Twojego przybytku! 

Twoja sprawiedliwoÊç odpowiada nam cudami, 
Bo˝e, nasz Zbawco, nadziejo wszystkich kraƒców ziemi i mórz dalekich, 
który swà mocà utwierdzasz góry, jesteÊ opasany pot´gà, 
który uÊmierzasz burzliwy szum morza, huk jego fal, zgie∏k narodów. 

Przej´ci sà trwogà mieszkaƒcy kraƒców ziemi 
z powodu Twych znaków. 
Ty zaÊ nape∏niasz radoÊcià podwoje Zachodu i Wschodu. 
Nawiedzi∏eÊ ziemi´ i nawodni∏eÊ, ubogaci∏eÊ jà obficie. 

Strumieƒ Bo˝y wodà jest wezbrany, zbo˝e im przygotowa∏eÊ. 
Tak przygotowa∏eÊ ziemi´: 
bruzdy jej nawodni∏eÊ, wyrówna∏eÊ jej skiby, 
deszczami jà spulchni∏eÊ i pob∏ogos∏awi∏eÊ jej p∏odom. 

Rok uwieƒczy∏eÊ swymi dobrami 
i Twoje Êlady op∏ywajà t∏ustoÊcià. 
Stepowe pastwiska sà pe∏ne rosy, 
a wzgórza przepasujà si´ weselem. 

¸àki si´ strojà trzodami, 
doliny okrywajà si´ zbo˝em, 
wznoszà okrzyki radoÊci, 
a nawet Êpiewajà.”

2. Praca domowa
Wypisz pi´ç wydarzeƒ opisanych w Starym Testamencie.
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