Starsi bracia w wierze – plan lekcji dla dzieci
Czas zajęć: 45 minut
Grupa wiekowa: V-VI klasa szkoły podstawowej
Miejsce: synagoga Chewra Lomdej Misznajot w Oświęcimiu
Cele pedagogiczne:
A. Wiedza
Podczas lekcji uczniowie poznają pojęcia:
Żydzi, judaizm, rabin, synagoga, szabat, Tora
B. Umiejętności
Dzięki zajęciom uczniowie potrafią samodzielnie wyjaśnić:
• w jakim celu ludzie chodzą do synagogi?
• kto modli się w synagodze?
• jak wyglądają modlitwy?
• co łączy Żydów i chrześcijan?
C. Postawy
Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i
reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia.
Metody dydaktyczne:
1. Prace plastyczne: kolorowanie, wycinanie i sklejanie
2. Poszukiwanie wybranych elementów w synagodze
3. Rozmowa nauczająca

Użyte w niniejszym planie lekcji grafiki pochodzą z witryn www.pirchei.co.il, www.aklah.com
oraz www.freekidscoloring.com. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone.
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Przebieg „krok po kroku”
*Wymagany jest uprzedni kontakt z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu w celu ustalenia terminu
zajęć oraz przygotowania synagogi do warsztatu. Telefon: 33 844 70 02 lub email: info@ajcf.pl
1. Wprowadzenie:
Przed wejściem do głównej sali modlitw opiekun tłumaczy uczniom, że za chwilę wejdą do
synagogi – świątyni, w której modlą się Żydzi oraz prosi chłopców o nakrycie głów za pomocą
jarmułek lub własnych czapek (możliwa analogia do odkrywania głów w świątyniach
chrześcijańskich lub ściągania butów w meczetach)
2. Prace plastyczne [15 min]:
Uczniowie siadają przy stołach, na których znajdują się wycinanki i kolorowanki oraz akcesoria:
kredki, nożyczki, klej etc.
3. Poszukiwanie [5 min.]:
Po zakończeniu rysowania i sklejania opiekun prosi aby każda osoba przekazała sąsiadowi/sąsiadce
swoją pracę. Następnie uczniowie są proszeni o wstanie od stołu i odszukanie w synagodze
rysowanego elementu.
4. Rozmowa nauczająca [15 min.]:
oparciu o załączony poniżej glosariusz (str. 3) opiekun wyjaśnia pojęcia związane z synagogą
ilustrując je pracami uczniów oraz odnalezionymi przez nich elementami.
Tora
Alfabet oraz pozdrowienie Szabat szalom!
Rabin
Szabat
Menora
Szofar
5. Czas na pytania i podsumowanie [10 min]:
Możliwość sprawdzenia zapamiętanych terminów poprzez zgadywankę.
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GLOSARIUSZ
Alfabet hebrajski

litery języka hebrajskiego, w którym zapisane zostały najstarsze żydowskie
księgi święte – przede wszystkim Tora i zawarte w niej dziesięć przykazań –
które zostały później przetłumaczone na inne języki – w tym polski.

Rabin

duchowny i nauczyciel w gminie żydowskiej*
(*gmina w judaizmie odpowiada katolickiej parafii)

Menora

siedmioramienny świecznik żydowski, używany od starożytności do dzisiaj

Synagoga

budynek, w którym modlą się Żydzi

Szabat

po hebrajsku „odpoczynek” - święty dzień dla Żydów, upamiętniające siódmy
dzień tygodnia, w którym Bóg odpoczywał po stworzeniu świata. Rozpoczyna
się w piątek po zachodzie słońca i trwa do zachodu słońca w sobotę.
W szabatowy wieczór Żydzi udaja się do synagogi aby się modlić, a następnie
spożywają wspólny posiłek. W sobotę rodzina spędza czas razem na
modlitwach, posiłkach i odpoczynku.

Szabat szalom

po hebrajsku „spokojnego szabatu” - słowa, którymi Żydzi pozdrawiają się na
początek święta

Szofar

instrument muzyczny wykonany z rogu baraniego, używany m.in. podczas
święta Nowego Roku

Tora

święta księga w religii żydowskiej, nazywana też pięcioksięgiem Mojżesza od
pięciu ksiąg, które wchodzą w jej skład: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i
Powtórzonego Prawa. Tora jest główną częścią Biblii Żydowskiej, która
odpowiada chrześcijańskiemu Staremu Testamentowi. Spisana po hebrajsku,
jest przechowywana w synagodze w świętej arce i odczytywana podczas
modlitw.

POLECANA LEKTURA POSZERZAJĄCA
Dla osób rozpoczynających przygodę z poznawaniem judaizmu polecamy w pierwszej kolejności
zapoznanie się z rozdziałami „Tożsamość żydowska” oraz „Tradycja Żydów – spuścizna wielu
pokoleń” w podręczniku R. Szuchty i P. Trojańskiego, Holokaust – zrozumieć dlaczego? Warszawa
2003.
A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura żydów polskich. Słownik. Warszawa 2000.
http://www.pardes.pl/old/podstawy_judaizmu/alfabet.htm
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