
Katecheza dla grup starszaków, Kobyla i Łańce, 04.12.2020 
 
Tematy: 1) Maryja wybrana przez Boga na Matkę Jezusa. (w podręczniku nr 22, str. 46 – 47) 
2) Święty Mikołaj uczy mnie dobroci (nie ma w podręczniku). 
 
Temat 1.   Maryja wybrana przez Boga na Matkę Jezusa. 
 
1. Modlitwa – Zdrowaś Maryjo..., Aniele Boży stróżu mój... 
 
2. Prezentacja Maryi  (ilustracja i wprowadzenie). 
Dziś porozmawiamy o najlepszej mamie na świecie, o Maryi, Mamie Pana Jezusa. 
Maryję często 
nazywamy 
„niewiastą”. 
Maryja żyła dawno 
temu w kraju, który 
leży daleko od 
Polski. W kraju tym 
jest dużo słońca. 
Maryja była zwykłą 
dziewczyną, bardzo 
posłuszną rodzicom. 
Była dobra i chętnie 
pomagała innym, 
ponieważ bardzo 
kochała Boga i ludzi. 
Często się modliła. Bogu bardzo podobało się jej postępowanie. 
Posłuchaj, co pewnego razu spotkało Maryję. 
 
3. Opowiadanie     Maryja – wyjątkowa niewiasta 
Na jednej z katechez pani Basia przeczytała dzieciom historię o Maryi. 
Maryja mieszkała w Nazarecie. Pewnego dnia sprzątała dom, podśpiewując sobie przy tym 
wesołą piosenkę. Była bardzo szczęśliwa, bo myślała o swoich przyszłych zaślubinach: 
niebawem miała wyjść za mąż za Józefa. „Jaki on porządny i zaradny – myślała. – Jaki 
zręczny w swojej pracy”. Józef był stolarzem, robił z drewna drzwi, stoły i krzesła. 
Nagle Maryja usłyszała jakiś głos. Trochę ją to zaniepokoiło. Odwróciła się, żeby zobaczyć, 
kto wszedł do domu, i Jej oczy zrobiły się okrągłe ze zdumienia. Za progiem stał anioł, który 
promieniał niczym słońce! 
Wiedziała oczywiście, że Bóg posyła aniołów, gdy chce powiedzieć ludziom coś 
wyjątkowego. Nigdy jednak nie przemknęło Jej nawet przez myśl, że sama ujrzy jednego z 
nich. Był to anioł Gabriel. Ponieważ nie chciał, by Maryja się go przestraszyła, rzekł do Niej 
ciepłym głosem: 
– Maryjo, przynoszę Ci niezwykłą wiadomość. Bóg ma wspaniały plan wobec Ciebie. 
Będziesz szczęśliwą niewiastą. Urodzisz wyjątkowe dziecko. Nadasz mu imię Jezus. Będzie 
to Król obiecany dawno temu przez Boga. Jego Ojcem będzie sam Bóg. 



– Ale ja z tego nic nie rozumiem – powiedziała Maryja. 
– Bóg zatroszczy się o wszystko – uspokoił ją anioł. – Dla niego nie istnieją rzeczy 
niemożliwe. 
Wzrok Maryi wyrażał wielkie zdumienie, lecz odpowiedziała aniołowi delikatnym głosem: 
– Posłusznie i z radością zrobię wszystko, co tylko Bóg zechce. 
Wtedy Gabriel zniknął. 
Julka cały dzień myślała o tym opowiadaniu. Gdy wróciła z przedszkola, poprosiła babcię, 
aby jeszcze raz jej opowiedziała o tym, jak anioł odwiedził Maryję. Babcia przeczytała 
wnuczce fragment Pisma Świętego. Julka postanowiła, że też będzie tak dobra i posłuszna 
jak Maryja. 
 
4. Rozmowa na temat opowiadania 
– Kto odwiedził Maryję? 
– Jaką nowinę przyniósł jej anioł? 
– Co Maryja odpowiedziała aniołowi? 
– Jakie imię miał nosić Syn Maryi? 
– Jakie postanowienie zrobiła Julka? 
 
5. Praca z podręcznikiem    str. 46 – 47  - Na str. 47 rymowanka: 
Na str. 47 dzieci zaznaczają drogę anioła Gabriela do Maryi. Na str. 46 dzieci przyklejają 
postać anioła Gabriela (wycinanka na końcu podręcznika) i kończą kolorować obrazek 
(postać Maryi). 
 
6. Uroczyste odczytanie fragmentu z Pisma Świętego 
 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, 
<błogosławiona jesteś między niewiastami>”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, 
co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do 
anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech 
Mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.     (Łk 1,26-38) 
 
Wysłuchaliśmy słów z Pisma Świętego, które opisują spotkanie Maryi z aniołem. 
Spróbujcie wyobrazić sobie to wydarzenie. 
 
7. Rymowanka ze str. 47 - Anioł ogłasza Maryi nowinę, że Bóg obdarzy ją Synem. 



 
 

Temat 2.    Święty Mikołaj uczy mnie dobroci 
 
1. Modlitwa 

2. Zagadka 

NOSI DŁUGĄ BRODĘ,  NAZYWAMY GO ŚWIĘTYM. 

BARDZO LUBI DZIECI,  MA DLA NICH PREZENTY.          (ŚWIĘTY MIKOŁAJ) 

3. Zobacz obrazki przedstawiające świętego Mikołaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opowiadanie – Mikołaj 
Dawno temu żył chłopiec o imieniu Mikołaj. Dostał od rodziców wielki majątek i był 

bardzo bogaty. Pewnego razu usłyszał, że w jego mieście żyje pewna smutna dziewczyna, 

której rodzice są biedni i nie mają pieniędzy, aby urządzić jej wesele. Wtedy Mikołaj 

pomyślał: „Ja mam dużo pieniędzy i mogę jej pomóc. Ale jak to zrobić, żeby się o niczym 

nie dowiedziała?” 

Mikołaj wymyślił, że pójdzie w nocy pod jej dom i wrzuci dziewczynie przez okno 

woreczek z pieniędzmi. Tak też zrobił. 

Rano, gdy wszyscy się obudzili, zapanowała wielka radość – znaleziono pieniądze. Teraz 

dziewczyna mogła wyjść za mąż i już nie była smutna. Rodzice urządzili jej wesele. 

Od tej pory Mikołaj bardzo często pomagał ludziom: biednym, chorym, a przede wszystkim 

smutnym dzieciom. Tak, aby nikt go nie zobaczył, podrzucał różne najpotrzebniejsze 

rzeczy: ubrania, zabawki, jedzenie, pieniądze, lekarstwa. W końcu rozdał cały swój majątek, 

a później został biskupem i świętym. 

Do dzisiaj wszyscy pamiętamy, jak dobrym człowiekiem był św. Mikołaj, a w dniu jego 

święta obdarzamy się prezentami. 

5. Pytania do opowiadania i podsumowanie 
– Dlaczego Mikołaj pomagał biednym? 

– Jak Mikołaj pomógł biednej dziewczynie? 

– W jaki sposób Mikołaj obdarowywał potrzebujących? 

– Kim został Mikołaj? 

Mikołaj był człowiekiem o wielkim sercu. Pomagał potrzebującym, nie oczekując 

ich wdzięczności. Wiedział, że oni nie mają mu się jak odwdzięczyć. Dlatego przynosił 

potrzebne rzeczy tak, aby nikt go nie zobaczył. Mikołaj jest dla nas wzorem dobroci. 



6. Dla chętnych – kolorowanka ze św. Mikołajem. 

 


