51
Okres Narodzenia Pańskiego
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
●● przedstawienie roli okresu Narodzenia Pańskiego;
●● ukazanie znaczenia świąt: Świętych Młodzianków, Świętej Rodziny,
Objawienia Pańskiego i Chrztu Pańskiego w roku liturgicznym.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
●● swoimi słowami opisuje, czym jest okres Narodzenia Pańskiego;
●● podaje daty świąt katolickich: Świętych Młodzianków, Świętej Rodziny, Objawienia Pańskiego, Chrztu Pańskiego;
●● podaje różnice między oktawą Narodzenia Pańskiego a okresem
Narodzenia Pańskiego;
●● tłumaczy znaczenie uczestnictwa w świętach kościelnych w życiu
katolika.

Pojęcia i postaci
oktawa, okres roku liturgicznego, okres Narodzenia Pańskiego, Święci
Młodziankowie, Święta Rodzina, Objawienie, Chrzest Pański.

Wartości
wierność Bogu, modlitwa, pobożność.

Metody i środki
pogadanka, praca w zeszycie, praca plastyczna, praca z podręcznikiem,
miniquiz.
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Propozycja realizacji
Modlitwa na rozpoczęcie
Modlitwa do Dzieciątka Jezus
O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci
oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się
człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez
owe pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj
mi łaskę, abym je mógł przez całe życie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak
jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen.
https://www.karmel.pl/modlitwy-do-dzieciatka-jezus/ (dostęp: 03.04.2021).

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, czym
jest okres Narodzenia Pańskiego; będę znał daty świąt katolickich, o których mowa w tej lekcji; będę znał różnice między oktawą Narodzenia
Pańskiego a okresem Narodzenia Pańskiego; będę potrafił wytłumaczyć
rolę uczestnictwa w świętach kościelnych w życiu katolika.
Metoda – pogadanka. Nauczyciel poprzez pogadankę tłumaczy uczniom
różnice między oktawą Bożego Narodzenia a okresem Bożego Narodzenia.
Na zakończenie na tablicy uczniowie wypisują charakterystyczne dla
okresu Bożego Narodzenia zwyczaje, np. śpiewanie kolęd.
Metoda – praca w zeszycie. Uczniowie mają za zadanie ułożyć zdania
dotyczące wypisanych na tablicy haseł i zapisać je w zeszycie. Wszystkie
zdania mają posiadać sens i odnosić się do tematu lekcji.
Po skończonej pracy nauczyciel sprawdza wyniki – wybrani uczniowie
odczytują zdania; powinni zostać nagrodzeni plusami za aktywność.
Metoda – pogadanka cd. Nauczyciel pokrótce przedstawia uczniom
święta: Świętych Młodzianków, Świętej Rodziny, Objawienia Pańskiego,
Chrztu Pańskiego. Wskazuje na rolę pełnego uczestniczenia w roku liturgicznym w życiu katolika. Zależnie od poziomu klasy ta część lekcji, jeśli
jest taka potrzeba, może zostać przedłużona, aby uczniowie mieli szansę
dobrze zrozumieć wykładane zagadnienia.
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Metoda – praca plastyczna. Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe
grupy. Każda z grup otrzymuje dużą ryzę papieru. Zadaniem poszczególnych grup będzie przygotowanie plakatów odnoszących się do poniższych świąt:
Grupa 1 – Świętych Młodzianków
Grupa 2 – Świętej Rodziny
Grupa 3 – święto Objawienia Pańskiego
Grupa 4 – święto Chrztu Pańskiego
Na każdym plakacie powinny znaleźć się informacje o: dacie święta;
o tym, co to święto upamiętnia; dlaczego jest ważne; a także zachęta do
udziału we Mszy Świętej.
Alternatywnie: uczniowie mogą wykonać ćwiczenia z podręcznika.
Niezależnie od wybranej metody czy zadań, uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. W przypadku pracy w grupach poszczególne plakaty
można przypiąć na tablicy, tworząc kolaż. Prace uczniów powinny zostać
nagrodzone ocenami.

Podsumowanie lekcji
Metoda – miniquiz. Nauczyciel podsumowuje lekcję i sprawdza wiedzę
uczniów, posługując się krótkim quizem. Najlepiej, aby pytania zostały
wyświetlone na rzutniku, a uczniowie zapisywali jedynie oznaczenia odpowiedzi.
Miniquiz
1. Jak długo trwa oktawa Narodzenia Pańskiego?
A. Siedem dni.
B. Osiem dni.
C. Sześć dni.
D. Dziewięć dni.
2. Okres Narodzenia Pańskiego kończy…
A. …Środa Popielcowa.
B. …Wielki Post.
C. …Niedziela Chrztu Pańskiego.
D. …święto Świętych Młodzianków.
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3. Święci Młodziankowie – kto to?
A. Dzieci pobłogosławione przez Pana Jezusa.
B. Dzieci pomordowane z rozkazu Heroda.
C. Małe aniołki.
D. Chłopcy chcący zostać księżmi.
4. Święta Rodzina to…
A. Pan Jezus i Matka Boża.
B. Pan Jezus, Matka Boża i św. Elżbieta.
C. Pan Jezus, Matka Boża i Bóg Ojciec.
D. Pan Jezus, Matka Boża i św. Józef.
5. Mędrcy ze Wschodu złożyli Panu Jezusowi w darze złoto. Dlaczego?
A. Święta Rodzina była uboga i chcieli jej pomóc.
B. Był to zwyczajny dar dla nowo narodzonego dziecka.
C. Chcieli podkreślić, że Pan Jezus jest królem.
D. Chcieli ofiarować Panu Jezusowi cenny podarunek.
6. W czasie chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan ludzie po raz pierwszy
poznali prawdę o…
A. …istnieniu Trójcy Świętej.
B. …Miłosierdziu Bożym.
C. …sprawiedliwości Bożej.
D. …wszechobecności Boga.

Modlitwa na zakończenie
Z podręcznika.

Praca domowa
Z podręcznika.
Alternatywnie: uczniowie wypełniają karty pracy (załącznik nr 1).

Korelacja z edukacją szkolną
●● język polski – tworzenie wypowiedzi;
●● muzyka – tradycje swojego regionu;
●● plastyka – tradycje swojego regionu.

343

343
SP6-PM - warszawa.indd 343

2021-07-27 17:06:12

Poradnik metodyczny do nauczania religii w klasie 6

Załącznik nr 1
Karta pracy
1.Uzupełnij poniższe zdania:
A. Oktawa Narodzenia Pańskiego trwa …...............................................dni.
B. Okres Bożego Narodzenia to czas …………………………………………………......
................................................................................................................... .
C. Święto Świętych Młodzianków przypada ……………..................................
................................................................................................................... .
D. Święto Świętej Rodziny wypada w niedzielę w oktawie Narodzenia
Pańskiego, a jeśli w danym roku nie ma takiej niedzieli to ……………......
................................................................................................................... .
E. Święto Objawienia Pańskiego inaczej nazywane jest ………………............
....................................................... i wypada ……..................................... .
F. Święto Chrztu Pańskiego wypada ……………..............................................
2. Z poniższej modlitwy wybierz dwa określenia Pana Jezusa i zapisz, jak
je rozumiesz.
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione!
https://www.karmel.pl/modlitwy-do-dzieciatka-jezus/ (dostęp: 04.04.2021)

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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