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Świętuję Twoje narodzenie, 
Panie Jezu

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● ukazanie podstawowych tekstów biblijnych dotyczących 

narodzenia pana Jezusa;
 ● wprowadzenie w przeżywanie okresu liturgicznego Bożego 

narodzenia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Dziecko:

 ● wyjaśnia pojęcia: „stajenka”, „Betlejem”; 
 ● swoimi słowami opowiada o biblijnym powitaniu pana Jezusa 

przez pasterzy; 
 ● w wybranych kolędach wskazuje fakty dotyczące narodzenia 

pana Jezusa;
 ● podaje propozycje przeżywania radości z narodzenia pańskiego 

w swojej rodzinie.

Metody 
zagadka muzyczna, pogadanka, quiz, lektura Biblii, zabawa 
Niedokończone zdania, praca plastyczna, ew. zabawa ruchowa, 
zagadki, śpiew.

Środki dydaktyczne 
nadmuchane balony, flamastry, obręcze, worek i przedmioty związa-
ne ze świętami.

Lekcja 24
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I.  Wprowadzenie

Zagadka muzyczna – nauczyciel nuci melodię kolędy, a dzieci odgadu-
ją tytuł utworu. po odgadnięciu można wspólnie zaśpiewać fragment 
kolędy.

II. Rozwinięcie

1. pogadanka – nauczyciel pyta: „O jakim wydarzeniu dowiadujemy 
się z kolęd?”;  „dla kogo śpiewamy kolędy?”. 

2. Quiz – w nawiązaniu do zaśpiewanych kolęd nauczyciel zadaje py-
tania dotyczące Bożego narodzenia, a odpowiedzi na te pytania są 
ukryte w kolędach. (np. „W jakim mieście urodził się pan Jezus?”;  
„kto poszedł do stajenki?”; „Jacy goście przynieśli panu Jezusowi 
dary?” itp.). 

3. lektura Biblii – łk 2, 8-20 i analiza tekstu.
4. Zabawa Niedokończone zdania. każde dziecko ma dokończyć zda-

nie: „cieszę się z narodzenia pana Jezusa, bo…”.
5. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.

III. Zakończenie 

dzisiaj z okazji narodzin obdarowuje się dziecko kolorowymi balona-
mi. my też obdarujemy małego pana Jezusa balonami. każde dziecko 
rysuje flamastrem na napompowanym balonie dobry uczynek, jaki 
podaruje panu Jezusowi. Wszystkie balony z dobrymi uczynkami na-
uczyciel umieszcza w pobliżu choinki.

Inna propozycja pracy
Zabawa Znajdź swoją połówkę. dzieci dobierają się w pary i dostają 
obręcz. Gdy usłyszą muzykę, rozbiegają się po sali w różnych kierun-
kach. na hasło: „Odszukaj swoją połówkę”, szybko wskakują do obrę-
czy, do swojej pary. 

Zabawa Tajemniczy worek. nauczyciel prezentuje dzieciom różne 
przedmioty związane ze świętowaniem Bożego narodzenia oraz od-
powiadające im rekwizyty (np. zabawkowa rybka itp.), a następnie 
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chowa do worka. Wybrane dziecko wkłada ręce do worka, wybiera 
jeden przedmiot i nie wyjmując go z worka, opowiada, jaki on jest 
(np. okrągły, duży, w środku głębszy, śliski – talerz). Odgadnięty 
przedmiot należy wyjąć z worka, aby rozpoznawane przedmioty się 
nie powtarzały.

Alternatywnie nauczyciel może pokazywać wybranemu dziecku ry-
sunek przedmiotu, a dziecko ma opowiadać o przedmiocie, nie uży-
wając jego nazwy.

nauka kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki i śpiew.

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki! 
Powitajmy Maleńkiego 
I Maryję, Matkę Jego.

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/440,pojdzmy_wszyscy_do_stajenki/ (dostęp: 23.03.2017).


