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Cele katechetyczne
 � wprowadzenie w  życie zespołu klasowego, jako katechetycznej 

wspólnoty dzieci Bożych, wyznających wiarę we wcielenie Syna 
Bożego;

 � kształtowanie postawy szacunku dla tradycji; 
 � ukazanie wagi świąt Bożego Narodzenia. 

Treści
 � zwyczaje związane z obchodami świąt Narodzenia Pańskiego;
 � potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem;
 � dialog z Panem Bogiem poprzez modlitwę.

Wymagania
Uczeń:

 � uzasadnia religijny wymiar świętowania Bożego Narodzenia;
 � wymienia najważniejsze zwyczaje związane z uroczystościami kościelnymi;
 � podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza 

ciepiącemu i potrzebującemu;
 � wyjaśnia potrzebę modlitwy uwielbienia.

Postawy
Uczeń:

 � angażuje się w  przeżywanie wydarzeń w  roku liturgicznym – świąt 
Bożego Narodzenia;

 � wyraża wdzięczność Panu Bogu za dary płynące z  wydarzeń zbaw-
czych – wcielenia Syna Bożego;

 � kształtuje w sobie postawę wdzięczności i radości z przyjścia Pana Je-
zusa w ludzkim ciele.
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Korelacja z edukacją szkolną
 � edukacja społeczna – wiedza o regionie, w którym uczeń mieszka;
 � edukacja muzyczna – śpiew pieśni związanej z  tematem lekcji (np. 

„Przybieżeli do Betlejem”); świadome słuchanie kolęd;
 � edukacja językowa – wzbogacenie słownictwa o wyrazy regionalne: 

„Wilija”, „szemel”, „kuch”.

Środki dydaktyczne
Pismo Święte; podręcznik; ilustracja sługi z szemelem.

Metody dydaktyczne
Rozmowa kierowana; miniwykład z pokazem; zadanie rysunkowe; pieśń.

Propozycja realizacji 
1. Wspólna modlitwa Ojcze nasz. Odczytanie fragmentu biblijnego 

(łk 2, 7).
2. Przypomnienie, czym jest Adwent i jakie wielkie wydarzenie się zbliża. 

Wykonanie zadania 1 z podręcznika.
3. Wyjaśnienie, czym jest Boże Narodzenie i jakie były zwyczaje bożona-

rodzeniowe na Warmii. Warto wspomnieć, że w dzień wigilijny odpra-
wiano jutrznię, czyli liturgię o wschodzie słońca, podczas której od-
grywano sceny z jasełek. Wieczorem spożywano wieczerzę, na której 
nie podawano dań postnych, tylko dania mięsne, a szczególnie gęsinę. 
Nie było także zwyczaju dzielenia się opłatkiem (pojawił się dopiero 
po 1945 roku). Zamiast choinki stawiano snopy ze słomy. Od Bożego 
Narodzenia aż do Trzech Króli w domach organizowano wieczorne 
spotkania, które nazywano dwunastkami. Była to okazja do spotkań, 
wspólnego śpiewu kolęd oraz słuchania opowieści. Dziewczęta wy-
korzystywały te spotkania, by wywróżyć tajemnicę, jaką najbardziej 
chciały poznać, czyli moment ich zamążpójścia12. Wyjaśnienie pojęcia 

12 Więcej na temat zwyczajów bożonarodzeniowych na dawnej Warmii można po-
znać z artykułu – Anna Szyfer, Tradycyjne wierzenia i zwyczaje okresu Bożego Narodze-
nia na Warmii, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 4/1965, s. 569-580. Artykuł 
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„szemel” (była to kukła konia przybranego na biało – tak samo ubrani 
byli jego towarzysze). Zaprezentowanie zdjęcia sługi z szemelem, który 
podobnie jak święty Mikołaj rozdawał prezenty. Wykonanie zadania 2 
z podręcznika. 

4. Rozmowa z dziećmi o tym, jakie bożonarodzeniowe elementy poja-
wiają się w ich domach. Dzieci wymieniają je, a nauczyciel zapisuje na 
tablicy. Wykonanie zadania 2 i zadania 3 z podręcznika.

5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Wykonanie zadania z Kart pracy.
6. Praca domowa – dzieci wycinają z Kart pracy dolny pasek z polece-

niami odsyłającymi do Domownika (mogą wkleić go do dzienniczka 
ucznia lub zeszytu służącego do komunikacji z rodzicami). Zachęcenie 
uczniów do wykonania zadania wraz z rodzicami.
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