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Święty Józef
Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 ● pogłębienie znajomości prawdy o świętych, którzy także należą 
do Bożej rodziny;

 ● kształtowanie postawy wdzięczności panu Bogu za świętych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko: 

 ● podaje imię opiekuna pana Jezusa;
 ● przedstawia swoimi słowami życiorys św. Józefa;
 ● wyjaśnia, że można zwracać się do św. Józefa z prośbą o pomoc dla 

bliskich;
 ● wyraża wdzięczność za św. Józefa słowami piosenki Święty Józefie, 

patronie nasz.

Metody 
zabawa Opiekun, rozmowa kierowana, prezentacja ilustracji, śpiew. 

Środki dydaktyczne 
ilustracje św. Józefa, kartka z kalendarza.

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

Zabawa Opiekun. dzieci dobierają się w pary i siadają naprzeciwko 
siebie, tworząc duże koło. dzieci siedzące na zewnątrz są opiekuna-
mi, ich zadaniem jest poprawić włosy koleżance lub koledze z pary, 
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mładnie wyprostować ubranie, następnie obiec dookoła koleżankę lub 
kolegę i wrócić na miejsce. potem zmiana ról w parach, a następnie 
zmiana par.

II. Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – nauczyciel w nawiązaniu do zabawy pyta 
dzieci: „Jak nazywa się osoba, która opiekuje się drugą osobą?”. 
Wspólnie z dziećmi ustala, kim jest opiekun. tłumaczy dzieciom, 
że na dzisiejszych zajęciach poznają postać opiekuna pana Jezusa 
– św. Józefa. 

2. prezentacja ilustracji – nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje 
dotyczące życia św. Józefa. Opowiada o tej postaci. pomocą mogą 
być ilustracje w podręczniku. 

3. praca z podręcznikiem – dzieci wykonują polecenia. nauczyciel 
prezentuje także kartkę z kalendarza z datą 19 marca. 

III. Zakończenie

Śpiew pieśni Święty Józefie, patronie nasz.

Święty Józefie, patronie nasz. / ×2
Módl się, módl się, módl się za nami.

Inna propozycja pracy 
Zabawa Dziwne odgłosy. nauczyciel opisuje różne odgłosy towarzyszą-
ce pracy św. Józefa. dzieci naśladują te dźwięki. przykładowo nauczy-
ciel mówi: „Święty Józef stuka młotkiem”, a dzieci odpowiadają: „stuk-
-puk!” itd. 
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