Święty Józef
ziemski ojciec
Pana Jezusa
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Cele katechetyczne
● ukazanie uczniowi ogromnej wartości pełnej rodziny, w której
każdy odpowiedzialnie i mądrze wykonuje swoje obowiązki;
● uwrażliwienie uczniów na rolę ojca, tego, który uczy
odpowiedzialności, modlitwy, pracy i tradycji;
● ukazanie postaci i roli św. Józefa w życiu Jezusa;
● kształtowanie postawy wdzięczności za rodzinę.

Treści

● postać św. Józefa – ziemskiego ojca Jezusa;
● znaczenie rodziny w życiu dziecka z wyszczególnieniem roli
ojca;
● Józef jako biblijny wzór mężczyzny.

Wymagania

Uczeń:
● opowiada o postaci św. Józefa;
● prostymi słowami tłumaczy, dlaczego ważne jest
odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków
wynikających z bycia członkiem rodziny.

Postawy
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Uczeń:
● wyraża wdzięczność Bogu za swojego ziemskiego ojca;
● stara się sumiennie wypełniać rodzinne i szkolne obowiązki;
● zwraca uwagę na rolę różnych osób w życiu Jezusa – w tym na
rolę św. Józefa: Bóg zaprasza człowieka do współpracy przy
dziele zbawienia.

94
SP2-PM.indd 94

2021-07-26 18:23:58

Dział I – Jezus umiłowany m Sy nem Boga Ojc a

Środki dydaktyczne

Podręcznik; Pismo Święte; ilustracje; zdjęcia rodziny przyniesione
przez dzieci; piosenka.

Metody dydaktyczne

Rozmowa kierowana – dzieci przynoszą zdjęcia rodziny, przedstawiają członków i opowiadają o swoich rodzinnych obowiązkach; miniwykład o św. Józefie: dlaczego w Ewangelii św. Józef nic nie mówi;
wspólne wykonywanie ćwiczeń w podręczniku; wspólna modlitwa
w intencji ojców; śpiew piosenki; czytanie fragmentów Pisma Świętego traktujących o św. Józefie.

Korelacja z edukacją szkolną

● edukacja muzyczna – pieśni i piosenki religijne związane z tematem: „Dzieckiem Bożym jestem ja”;
● edukacja językowa – słownictwo: „Święty Józef”, „Święta Rodzina”.

Propozycja realizacji

1. Rozpoczęcie modlitwą – Ojcze nasz.
2. Przedstawienie przez katechetę postaci, np. swojego rodzonego
ojca, duchowego przewodnika. Powiedzenie dzieciom, kim dla
niego jest św. Józef, jaki ma ideał mężczyzny, ojca, jakie wartości powinny być ważne dla każdego ojca, na jakich wartościach
powinien opierać swoje życie. Rozmowa z dziećmi o ich ojcach.
Spisanie najlepszych cech dobrego ojca metodą „słoneczka”. Powstanie pewien ideał, który można porównać z cechami św. Józefa. Zadanie 1 z podręcznika.
3. Prezentacja postaci św. Józefa na podstawie ilustracji, tekstu
Ewangelii, fragmentów filmu albo książki pt. Cień Ojca J. Dobraczyńskiego. Podkreślenie problemów, jakie musiał rozwiązać
św. Józef, ukazanie odpowiedzialności, jaką na siebie przyjął.
Poruszenie problemu wiary i jednoczesnej ostrożności wobec
snów – jak Józef rozpoznał, że jego sny były prawdziwym proroctwem od Boga, a nie tylko zwykłym sennym marzeniem. Czy
i kiedy Pan Bóg może mówić poprzez sny? Św. Józef się nie pomylił, zrozumiał i uwierzył w sen, ponieważ na co dzień słuchał
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Boga. Bardziej słuchał niż mówił, był człowiekiem zawierzenia.
Na czym polega fałszywa i złudna wiara w sny, we wróżby?
Zadanie 2 z podręcznika.
Dzieci wymieniają problemy, z którymi borykają się dziś ojcowie; co dziś św. Józef mógłby im poradzić? – odpowiedzi uczniów.
Omówienie z dziećmi cech św. Józefa: był czujny, odpowiedzialny, sprawiedliwy, pobożny, bał się Boga, dbał o bezpieczeństwo
rodziny. Kiedy my naśladujemy św. Józefa?
Podanie przez dzieci przykładów na to, co w życiu może układać się nie po myśli ich ojców, np. praca mamy, chore dziecko,
brak awansu w pracy, słabe zarobki, choroba, niedobre kontakty
z dalszą rodziną, nawet teściami. Jak te problemy przyjąć z wiarą? Czego Pan Bóg może uczyć ojców, matki? Czego wymaga od
nich w takich sytuacjach? Ku czemu chce ich prowadzić? Podkreślenie, że każdy z nas może naśladować postawę św. Józefa,
gdy będzie sumiennie wypełniać rodzinne i szkolne obowiązki
– zadanie z Kart pracy.
Wspólna modlitwa za ojców dzieci. Zachęta do tego, aby dzieci
przygotowały ojcom jakąś niespodziankę. Rozmowa: Bóg jest
dla nas najlepszym Ojcem, zawsze nas kocha i chce nam pomagać, nawet wtedy, gdy nasz ziemski ojciec przeżywa jakieś problemy, tchórzy, zostawia nas, zawodzi. W tej rozmowie trzeba
być gotowym na pytania dzieci z rozbitych rodzin, które mają
problem z pozytywnym obrazem ojca albo matki.
Wysłuchanie piosenki „Świat na Ciebie czeka, Panie”; podkreślenie, że św. Józef był ziemskim ojcem Pana Jezusa, chociaż nie
był Jego biologicznym ojcem; nauka piosenki „Dzieckiem Bożym
jestem ja” – z komentarzem, że niezależnie od relacji z naszymi
rodzicami, z naszymi ojcami jesteśmy ukochanymi, chcianymi
dziećmi Pana Boga, braćmi i siostrami Pana Jezusa.
Zachęcenie uczniów do częstej i wytrwałej modlitwy za swoich
ojców.
Zaproszenie całych rodzin do wspólnego odmawiania Litanii ku
czci św. Józefa.
Zakończenie: odczytanie zadania kierującego do Domownika,
wycięcie paska z Kart pracy i wklejenie do dzienniczka ucznia.
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