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TEMAT: CIESZYMY SIĘ BOŻYM NARODZENIEM 

 

Cel dydaktyczny: uświadomienie dzieciom że w Betlejem wydarzyło się coś bardzo ważnego. 

Cel wychowawczy: rozumieć symbole Bożonarodzeniowe i wzbudzić wiarę w prawdę o obecności Chrystusa 

wśród nas.  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Bardzo proszę, aby każdy z was narysował co mu kojarzy się ze świętami 

Bożego Narodzenia. Możecie używać długopisu, ołówka czy flamastra.  

 

(W ten sposób katecheta ma obraz Bożego Narodzenia, jaki posiadają 

dzieci. Po skończonej pracy katecheta o mawia każdy rysunek i próbuje 

przedstawić je na tablicy). 

Praca 

indywidualn

a  

 

Pogadanka   

Kartki A4 

4. Wymiar biblijny:  

Posłuchajcie tarza co na temat Bożego Narodzenia mówi Pismo Święte. 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza. 

Łk 2:1-20 

1. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 

2. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 

Kwiryniusz. 

3. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 

miasta. 

4. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 

Dawida, 

5. żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 

6. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 

7. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 

położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

8. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną 

nad swoją trzodą. 

9. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 

oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 

10. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 

wielką, która będzie udziałem całego narodu: 

11. dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan. 

12. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w 

pieluszki i leżące w żłobie. 

13. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 

wielbiły Boga słowami: 

14. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 

upodobania. 

15. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do 

siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym 

Odczyt  
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nam Pan oznajmił. 

16. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 

leżące w żłobie. 

17. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym 

Dziecięciu. 

18. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 

opowiadali. 

19. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu. 

20. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 

słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

O czym jest ten tekst? 

Gdzie narodził się Jezus? 

W jakim miejscu narodził się Jezus? 

Co zrobił anioł? 

Kto pierwszy oddał pokłon dziecięciu? 

Co zrobili pasterze gdy wrócili do swoich domów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

5. Wymiar egzystencjalny: 

Usłyszeliśmy tekst Pisma Świętego mówiący o Bożym Narodzeniu. Już 

za (...) będziemy wspominać to wielkie wydarzenie. Podczas tego 

wydarzenia dekorujemy jakieś drzewko. Co to za drzewko? (choinka) 

 

Kto dekoruje waszym domu choinkę? Jak to robicie? 

Jakiego koloru jest choinka? (zielona) 

Z czym kojarzy się wam kolor zielony (z trawą, z latem, z życiem, z 

radością) 

-Choinka jest takim symbolem radości, my cieszymy się z tego 

wydarzenia jakim było narodzenie Jezusa. 

-Łańcuch choinkowy to symbol węża i szatana. (nawiązać do grzechu 

pierwszych rodziców). Ten łańcuch ma symbolizować węża który skusił 

Adama i Ewę.  

-Bombki (symbol owoców, które skusiły pierwszych rodziców). 

-Gwiazda na choince (gwiazda prowadząca pasterzy do Betlejem). 

Pogadanka   

6. Wymiar eklezjalny:  

Kto przypomni co takiego stało się w Raju kiedy Pan Bóg stworzył 

człowieka? (nie posłuchał Boga i zgrzeszył); 

Co takiego Bóg zrobił za to ludziom? (ukarał ich); 

 

Ludzie zostali ukarani, zaczęło im być bardzo źle, cierpieli bardzo, ale Pan 

Bóg obiecał im, że kiedyś narodzi się ktoś, kto sprawi, że ich życie znów 

się zmieni. I tak się stało. Narodził się Pan Jezus. Pan Jezus jest Synem 

Pana Boga. To taka przedziwna Tajemnica, w którą wierzy twoja mama i 

twój tato, siostra i brat, babcia, dziadek. Wierzysz Ty i wierzę ja. Wszyscy, 

którzy uwierzyli w tę tajemnicę Narodzenia Syna Bożego i przyjęli chrzest 

stali się dziećmi Bożymi.  

Patrząc na choinkę, na jej zielony kolor pamiętajcie że czas Bożego 

Narodzenia to czas radości z tego że narodził się Jezus.  

 

W jaki sposób wyrażamy tę radość? (śpiewanie kolęd, modlitwa itd.). 

Pogadanka 

 

 

 

 

Wykład   

 

7. Wymiar liturgiczny: Teraz właśnie pośpiewamy sobie kilka kolęd.  

(nag. 27).  

1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi; 

Śpiew  Nagranie 

CD, teksty 

dla uczniów  
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Wstacie pasterze, Bóg się wam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

Do Betlejem pośpieszajcie, 

Przywitać Pana, przywitać Pana. 

2. Poszli znaleźli, Dzieciątko w żłobie, 

z wszystkimi znaki, danymi sobie. 

Jako Bogu cześć dali, 

A witając zawołali, 

Z wielkiej radości, z wielkiej radości. 

3. Ach witaj Zbawco z dawna żądany,  

Tyle tysięcy lat wygadany! 

Na ciebie króle, prorocy, 

Czekali a Tyś tej nocy, 

Nam się objawił, nam się objawił. 

4. I my czekamy na Ciebie Pana, 

A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 

Padniemy na twarz przed Tobą,  

Wierząc, żeś jest pod osłona,  

Chleba i wina, chleba i wina. 

 

(nag. 28). 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

Wesoła nowina. 

Że Panna Czysta, że Panna Czysta 

Porodziła Syna. 

Chrystus się rodzi nas oswobodzi,  

Anieli grają, Króle witają,  

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 

2. Maryja Panna, Maryja Panna, 

Dzieciątko piastuje, 

I Józef Święty, i Józef Święty, 

Ono pielęgnuje. Chrystus... 

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, 

Panna Syna rodzi, 

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, 

Ludzi oswobodzi. Chrystus... 

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, 

Od wschodu przybyli, 

I dary Panu. I dary Panu, 

Kosztowne złożyli. Chrystus... 

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my, 

Przywitać Jezusa, 

Króla nad Królami, Króla nad Królami, 

Uwielbić Chrystusa. Chrystus... 

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon, 

Dziś nasz wieczny Panie, 

Któryś złożony, któryś złożony, 

Na zielonym sianie. Chrystus... 

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony, 

Boże nieskończony, 

Wysławiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie 

Boże niezmierzony. Chrystus... 

 

(nag. 29). 
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1. Lulajże Jezuniu, moja perełko, 

Lulaj ulubione me pieścidełko 

Ref: Lulajże,  Jezuniu, lulajże lulaj! 

A ty Go Matulu, w płaczu utulaj. 

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, 

Utulże zemdlone łkaniem usteczka. Lulajże... 

3. Lulajże, piekniuchny nasz Aniołeczku, 

Lulajże, wdzięczniuchny świata Kwiateczku. Lulajże... 

4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza, 

Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza. Lulajże... 

5. Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko, 

Lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko. Lulajże... 

6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy, 

Ciebie tu na ziemi, kochać będziemy. Lulajże... 

 

(nag. 30).  

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

Do Jezusa i Panienki! 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego, 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego  

2. Witaj, Jezu ukochany,  

Od Patriarchów czekany,  

Od Proroków ogłoszony, Od narodów upragniony, 

Od Proroków ogłoszony, Od narodów upragniony. 

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,  

Wyznajemy Boga w Tobie. 

Coś się narodził tej nocy, Byś nas wyrwał z czarta mocy 

Coś się narodził tej nocy, Byś nas wyrwał z czarta mocy. 

4. Witaj, Jezu nam zjawiony;  

Witaj, dwakroć narodzony,  

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, A teraz z Matki człowiekiem 

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, A teraz z Matki człowiekiem 

5. Któż to słyszał takie dziwy?  

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,  

Ty łączysz w Boskiej Osobie, Dwie natury różne sobie, 

Ty łączysz w Boskiej Osobie, Dwie natury różne sobie. 

6. O szczęśliwi pastuszkowie,  

Któż radość waszą wypowie!  

Czego Ojcowie żądali, Wyście pierwsi oglądali,  

Czego Ojcowie żądali, Wyście pierwsi oglądali. 

7. O Jezu, nasze kochanie,  

Czemu nad niebios mieszkanie,  

Przekładasz nędzę, ubóstwo, I wyniszczasz Swoje Bóstwo? 

Przekładasz nędzę, ubóstwo, I wyniszczasz Swoje Bóstwo? 

8. Miłości to Twojej dzieło  

Z miłości początek wzięło.  

Byś nas zrównał z Aniołami, Poniżasz się między nami, 

Byś nas zrównał z Aniołami, Poniżasz się między nami. 

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,  

Niech Cię kochamy nad życie;  

Niech miłością odwdzięczamy,  Miłość, której doznawamy, 

Niech miłością odwdzięczamy,  Miłość, której doznawamy. 

10. Święta Panno, Twa przyczyna,  

Niech nam wyjedna u Syna,  

By to Jego narodzenie, Zapewniło nam zbawienie,  
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By to Jego narodzenie, Zapewniło nam zbawienie. 

 

(nag. 31). 

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze 

Grają skoczne dzieciąteczku na liże. 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 

A pokój na ziemi. 

2. Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego o Boże! Chwała na .... 

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

Których oni nie słyszeli, jak żywi. Chwała na .... 

4. Dziwili się napowietrznej muzyce 

I myśleli: Co to będzie za Dziecię? Chwała na .... 

5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają, 

Trzej Królowie podarunki oddają. Chwała na .... 

6.I Anieli gromadami pilnują, 

Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na .... 

7. Poznali Go Mesyaszem być prawym, 

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na .... 

8. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy  

I z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na .... 

 

(nag.32). 

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy; 

Ref: Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, 

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu 

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, - 

Że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie;  

Oddajmy wesoło... 

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,  

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele;  

Oddajmy wesoło... 

4. Oddajmy za mirę miłość na dowód tego,  

Że Go nad wszystko kochamy, z serca całego;  

Oddajmy wesoło... 

5. Przyjmij Jezu, na kolędę te nasze dary,  

Przyjmij serca, dusze nasze za Swe ofiary,  

Byśmy kiedyś w niebie posiąść mogli Ciebie, 

posiąść mogli Ciebie na wieki wieków. 

8. Podsumowanie: 

Jak u was w domu przygotowujecie się na święta Bożego Narodzenia? 

Musimy pamiętać, że mamy przygotować także i nasze serca na 

spotkanie z Jezusem. Jak wy możecie to zrobić: 

(dobre uczynki; słuchanie katechety; modlitwa; chodzenie do kościoła)  

 

Trzeba zawsze mieć czyste serce i nie wolno nam zasmucać Jezusa. 

Musimy być zawsze gotowi na spotkanie z Nim. 

Dialog   

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    

 


