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Pierwsi goście Pana Jezusa
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębienie znajomości biblijnego opisu narodzenia pana Jezusa;
 ● budzenie radości z powodu narodzin pana Jezusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Dziecko:

 ● swoimi słowami opowiada o powitaniu pana Jezusa przez pasterzy;
 ● wyjaśnia znaczenie faktu, iż to pasterze jako pierwsi zobaczyli 

Syna Bożego;
 ● podaje nazwę Mszy Świętej odprawianej o północy w Boże 

Narodzenie;
 ● śpiewa z pamięci kolędę Przybieżeli do Betlejem. 

Metody 
zabawa ruchowa, lektura Biblii, pogadanka, pokaz, loteria, śpiew, 
zabawa ciepło-zimno.

Środki dydaktyczne  
maskotka owcy lub baranka, przebranie pastuszka (opcjonalnie), 
zdjęcia lub ilustracja z pasterki, losy. 

Propozycja realizacji
I.   Wprowadzenie

Zabawa ruchowa – nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy. każda grupa 
dostaje szarfy w innym kolorze. W każdej grupie jedna osoba zostaje 
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pasterzem, a pozostałe dzieci to owieczki. Owieczki chodzą na czwo-
rakach i beczą, a na hasło swojego pasterza: „Owieczki, do domu!” idą 
za nim. Muszą być przy tym uważne, by nie pomieszać się z innym 
stadem.

II.  Rozwinięcie

1. lektura Biblii – łk 2, 3-18. 
2. pogadanka – nauczyciel krótko analizuje z dziećmi tekst pisma 

Świętego i zaśpiewanej kolędy. kim byli pierwsi goście Dzieciątka 
Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej?

3. pokaz z komentarzem – nauczyciel prezentuje zdjęcia lub ilustra-
cję z pasterki, podaje nazwę Mszy Świętej odprawianej o północy 
w Boże Narodzenie i wyjaśnia pochodzenie tej nazwy od powita-
nia pana Jezusa przez pasterzy.

4. losowanie pytań – dalsza analiza porządkująca zdobytą wiedzę  
poprzez losowanie pytań. Można w ten sposób nagrodzić dotych-
czas najbardziej aktywnych uczniów. Nauczyciel np. w Mikołajo-
wej skarpecie lub koszyku czy słoiczku ma wcześniej przygotowa-
ne losy z pytaniami dotyczącymi poprzednich lekcji. 

5. Nauka kolędy i śpiew:

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,   
a pokój na ziemi.

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/443,przybiezeli_do_betlejem_pasterze/ (dostęp: 02.03.2017).

III. Zakończenie 

praca z podręcznikiem – analiza rysunku umieszczonego pod tema-
tem. Nauczyciel wyjaśnia, że kiedy pan Jezus urodził się na ziemi, 
niektórzy ludzie unikali pasterzy, uważali ich za gorszych od siebie. 
pan Jezus zapraszając ich jako pierwszych do stajenki, przypomniał 
ludziom, że wszyscy są tak samo ważni – niezależnie od tego, jaką 
mają pracę i co inni o nich mówią. 

Wykonanie polecenia z podręcznika.
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Zabawa Ciepło-zimno. Czym zajmują się pasterze? pilnują owiec, 
a niektóre z nich czasami się gubią.  Nauczyciel przed zajęciami cho-
wa maskotkę owcy lub baranka. Jedno z dzieci może odegrać rolę pa-
sterza i znaleźć owcę. Nauczyciel nakierowuje szukającego mówiąc, 
im jest bliżej maskotki: „Ciepło. Cieplej! Gorąco!” lub im jest dalej: 
„Zimno. Zimniej! lodowato!”. pozostałe dzieci kibicują szukającemu. 
Jeśli nauczyciel ma możliwość, może przebrać ucznia za pastuszka: 
podać mu laskę pasterską, czapkę, kubrak.

123


