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Niespodzianka dla Ciebie, 
Panie Jezu

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 ● budzenie radości z powodu narodzin pana Jezusa.
 ● formowanie postawy wdzięczności panu Bogu za pana Jezusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Dziecko:

 ● wyjaśnia, dlaczego warto pomagać innym;
 ● opowiada swoimi słowami o maryi i Janie chrzcicielu oraz ich 

oczekiwaniu na pana Jezusa;
 ● wymienia swoje obowiązki i obowiązki innych domowników;
 ● formułuje dobre postanowienie do zrealizowania w najbliższym 

czasie jako dar dla pana Jezusa.

Metody 
zabawa naśladowcza, analiza rysunków, scenki, pokaz 
z komentarzem, lektura Biblii, praca plastyczna, ew. zabawa, śpiew.

Środki dydaktyczne 
kartki do prac plastycznych, pudełko prezentowe lub torebka,  
ew. rekwizyty do scenek. 

Lekcja 22
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I.  Wprowadzenie

Zabawa naśladowcza Pomagam mamie i tacie. Wyznaczone dziecko 
gestami naśladuje czynność wykonywaną przez mamę, tatę lub in-
nego członka rodziny. Zadaniem pozostałych dzieci jest odgadnięcie, 
co to za czynność. nauczyciel komentując zabawę, stwierdza, że nie 
tylko najbliższym okazujemy dobro.

II. Rozwinięcie

1. Analiza rysunków umieszczonych w podręczniku pod tematem – 
ewentualne odwołanie do doświadczeń dzieci, które mają rodzeń-
stwo w wieku niemowlęcym.

2. scenki – wybrane dzieci odgrywają scenki nawiązujące do ogląda-
nych wcześniej rysunków. nauczyciel wybiera osoby i informuje 
je, jaką scenkę mają odegrać: 1) otrzymanie wiadomości o tym, że 
znajomym urodziło się małe dziecko; 2) zakupy w sklepie z arty-
kułami dla dzieci – wybór prezentów dla niemowlęcia; 3) odwie-
dziny u znajomych, którym urodziło się dziecko.

3. pokaz z komentarzem – nauczyciel prezentuje obraz lub ilustrację 
maryi odwiedzającej św. elżbietę i Jana chrzciciela, krótko opo-
wiada o tych postaciach.

4. lektura Biblii – opowiadanie na podstawie łk 1, 39-45 oraz łk 3, 
3-6.10-13 (dzieci maja słuchać uważnie i odpowiedzieć, o której 
z postaci opowiada dany fragment).

 
III. Zakończenie 

1. praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.
2. praca plastyczna – dzieci na luźnych kartkach rysują to, co zrobią 

dobrego w czasie Adwentu, by przygotować się na Boże narodze-
nie. Wszystkie prace nauczyciel zbiera do pudełka prezentowego 
lub torebki, by położyć pod choinką w przedszkolu jako dary dzie-
ci dla pana Jezusa. Alternatywnie można wykonać dowolnie ozdo-
bione serduszka do zawieszenia na choince. 
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Inna propozycja pracy
Zabawa na spostrzegawczość – nauczyciel zasłania ilustrację przed-
stawiającą ludzi wykonujących dobry uczynek (według pomysłu 
nauczyciela) kartką z trzema otworami. następnie nauczyciel odsła-
nia jeden otwór, a potem kolejne. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, co 
przedstawia ilustracja.

nauka piosenki i śpiew.

A ja czekam na Ciebie, mój Jezu,
tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie, mój Jezu,
spójrz w ciemnościach światełko się pali.

refren:

 Jezu, przyjdź, wołam Cię! Jezu, przyjdź! / ×2

Źródło: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/2391,a_ja_czekam/ (dostęp: 23.03.2017).
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