
Katechezy dla grup średniaków z Kobyli i maluchów z Łańc   za okres 14 – 22.12.2020 

Temat 1) Jezus urodził się w stajence  (w podręczniku nr 45, str.49)
Temat 2) Śpiewamy małemu Jezusowi kolędy  (w podręczniku nr 46, str. 50

Temat 1) Jezus urodził się w stajence 

1. Modlitwa – kolęda "Pójdźmy wszyscy do
stajenki"  wyk. Zespół Arka Noego
https://www.youtube.com/watch?v=nTcq5gsjZVw
Pójdźmy wszyscy do stajenki, wersja w wykonaniu
dzieci, zespół Małe Aniołki
https://www.youtube.com/watch?
v=vbZSZV2XKQ8
Pójdźmy wszyscy do stajenki 
do Jezusa i Panienki.
Powitajmy maleńkiego 
i Maryję, Matkę Jego.

2. Opowiadanie biblijne i oglądanie ilustracji    
Narodzenie Jezusa
Była cicha noc. W dalekim kraju, w małym mieście
Betlejem, stała stajenka dla zwierząt. W niej
schroniła się Maryja i Józef. W tej stajence Maryja
urodziła Jezusa – Bożego Syna. Józef zaopiekował
się Nimi. Do stajenki przyszli pasterze, których
przyprowadzili aniołowie, a gwiazda, zwana
betlejemską, pokazała drogę trzem królom. Oni
wszyscy przybyli, aby spotkać małego Jezusa.
Spotkanie z Jezusem sprawiło wszystkim ogromną
radość.

– Gdzie urodził się Jezus?
– Kto zaopiekował się małym Jezusem i Maryją?  
– Kto odwiedził Jezusa?

3.  Zagadka
ZWIERZĘTA MAJĄ TAM MIESZKANIE.   JEZUS LEŻY W NIEJ NA SIANIE.
JEST W NIEJ JÓZEF I MARYJA PANIENKA.    WIEM, TO PRZECIEŻ JEST…       (STAJENKA)   

4. Praca z podręcznikem – str. 49
Jezus urodził się w stajence, w której mieszkały zwierzęta. Wklej naklejki z Dzieciątkiem Jezus, gwiazdą 
betlejemską i ze zwierzętami.

5. Wysłuchanie wiersza
Mały Jezus leży sobie
pośród zwierząt. W zwykłym żłobie
Józef zrobił Mu posłanie.
Niesłychane – Bóg na sianie!
Przy Nim schyla się Maryja,
pieluszkami Go owija.              (Bogusław Nosek)

6. Śpiew kolędy
7. Modlitwa - Boże, Tobie dziękujemy,  zawsze z Tobą być pragniemy.
....................................................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=nTcq5gsjZVw
https://www.youtube.com/watch?v=vbZSZV2XKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=vbZSZV2XKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=vbZSZV2XKQ8


Temat 2)  Śpiewamy małemu Jezusowi kolędy

1. Modlitwa - Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że do nas
przyszedłeś. Amen.

2. Oglądanie ilustracji
– Kto jest najważniejszą osobą w szopce?
O małym Jezusie, który narodził się w stajence,
śpiewamy radosne pieśni, które nazywamy
kolędami. Te pieśni możemy usłyszeć w kościele, ale
także w domu, w radiu i telewizji.

3. Opowiadanie
Kolędy w domu Julki
W Wigilię po kolacji cała rodzina Julki zebrała się
przy pięknie ubranej choince. Dzieci chciały już sięgać po prezenty, ale tata powiedział:
– Zanim rozpakujecie prezenty, zaśpiewajmy dla Jezusa. To On jest największym prezentem dla ludzi.
Mama poprosiła tatę:
– Zagraj jakąś kolędę na gitarze, a my ją zaśpiewamy.
Julka dodała szybko:
– Zaśpiewajmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, uczyłam się jej w przedszkolu.
I wszyscy zaczęli radośnie śpiewać pieśni o narodzeniu Jezusa. Po wesołym śpiewie kolęd dzieci otworzyły
prezenty. Radość z narodzenia Jezusa trwała nadal.

– Gdzie zebrała się rodzina Julki po kolacji?
– Co śpiewała rodzina Julki?
– Jaką kolędę zna z przedszkola Julka?

4. Nauka kolędy
Przybieżeli do Betlejem pasterze, wersja dla dzieci   https://www.youtube.com/watch?v=hnrU8Z0VcdI
Przybieżeli do Betlejem pasterze, zespół Mocni w Duchu   
https://www.youtube.com/watch?v=gIOuJmX7H98

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Ref. Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi! 

5. Zagadka
GDY PRZYSTROJONA CHOINKA,
ŚPIEWA JE CAŁA RODZINKA.
W KOŚCIELE PRZY SZOPCE TEŻ JE ŚPIEWAMY,
GDY CZAS BOŻEGO NARODZENIA MAMY.
Co to za pieśni?                                                                (KOLĘDY)

6. Praca z podręcznikiem – str. 50
Wklej obrazek bożonarodzeniowy lub kartkę świąteczną. Pokoloruj ramkę według wzoru. Razem z 
rodzicami zaśpiewaj Jezusowi kolędę.

7. Śpiew kolędy  

https://www.youtube.com/watch?v=gIOuJmX7H98
https://www.youtube.com/watch?v=hnrU8Z0VcdI

