
Katechezy dla grup starszaków z Kobyli i Łańc, 21-22.01.2021

Temat 1: Święta Rodzina  Jezusa   (w podręczniku temat nr 28)
Temat 2: Dziękujemy Bogu za babcię i dziadka    (w podręczniku temat nr 30)
.........................................................................................................................................

Temat 1: Święta Rodzina Jezusa

1. Modlitwa – Znak krzyża
2.Rozmowa o rodzinie i pokaz ilustracji
– Gdzie mieszkacie?
– Kto mieszka razem z wami w domu?
– Jakim słowem nazywamy mamę, tatę i dzieci mieszkające w jednym domu? - rodzina
Pokaz ilustracji przedstawiających rodzinę
Tak właśnie może wyglądać rodzina.

3. Prezentacja Świętej Rodziny
Dziś poznasz wyjątkową rodzinę – rodzinę Jezusa.
Pokaz ilustracji przedstawiających Świętą Rodzinę i szopkę.

– Jak mieli na imię rodzice Jezusa?

4. Opowieści ewangeliczne

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod 
będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się 
spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.
(Mt 2,13-15)

– Kto ukazał się Józefowi we śnie?
– Jakie niebezpieczeństwo zagrażało rodzinie św. Józefa?
– Co postanowił zrobić św. Józef, aby ocalić małego Jezusa?
Każda rodzina jest wielkim skarbem i trzeba go chronić.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.   (Łk 2,51-53)



– Jezus był posłuszny swoim rodzicom, a wy jak słuchacie rodziców?
– Jak możecie pomagać swoim rodzicom?
5. Praca z podręcznnikiem – str. 58 - 59

W rodzinie Jezusa zawsze panowała miłość. Wszyscy chętnie sobie pomagali. Pokoloruj obrazek przedstawiający życie 
codzienne rodziny Jezusa.

Pomyśl, jak w twojej rodzinie możecie naśladować świętą rodzinę Jezusa.
Narysuj wszystkich członków twojej rodziny. Pamiętaj, by byli uśmiechnięci



6. Nauka kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.
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. /x2
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. /x2

7. Rymowanka – podsumowanie katechezy
Jezus, Maryja i Józef z nimi –
taki jest obraz Świętej Rodziny.
.........................................................................................................................................
Temat 2: Dziękujemy Bogu za babcię i dziadka 

1. Modlitwa – Aniele Boży Strózu mój...

2. Rozmowa, oglądanie zdjęć i rysunków przedstawiających babcie i dziadków

– Kto jest na przyniesionych przez
was  zdjęciach, rysunkach?
– Jak mają na imię wasi dziadkowie?
– Kim wy jesteście dla swoich
dziadków?
Dobry Bóg dał nam nie tylko
rodziców, ale i dziadków. Babcia i



dziadek są dla swoich wnuków, czyli was, niezwykłym darem – prezentem. Każde dziecko może zwrócić się
do swojej babci i swojego dziadka z prośbą o pomoc w każdej sytuacji. Dziadkowie często odbierają was z 
przedszkola. Babcia gotuje pyszne zupy i piecze ciasta, opowiada bajki, śpiewa piosenki. Dziadek zabiera na
plac zabaw, uczy jeździć na rowerze, spaceruje. Dziadkowie uczą was też modlitwy, opowiadają wam o 
Bogu. Troszczą się i dbają o was, modlą się za was, abyście wyrośli na dobrych i mądrych ludzi, ponieważ 
bardzo was kochają.

– Co dziadkowie mogą zrobić dla swoich wnuków?
– Co dla ciebie robi babcia?
– Co dla ciebie robi dziadek?

3. Opowiadanie - Dzień babci i dziadka
Gdy Julka wstała rano, umyła się i zjadła śniadanie, które przygotowała dla niej mama. Potem zaczęła się 
ubierać. Postanowiła założyć swoje ulubione spodnie.
– Kochanie nie możesz założyć tych spodni! Dziś jest Dzień Babci i Dziadka – powiedziała mama. – 
Zaprosiłaś babcię i dziadka na przedstawienie. Pamiętasz, jak wczoraj robiłaś laurki?
– Tak, mamo, pamiętam, że wczoraj pomagałaś mi rysować serce dla babci i róże dla dziadka. Ale czemu nie
mogę założyć ulubionych spodni? Dostałam je od babci.
– Wiem o tym. Jednak dziś jest wielka uroczystość i musisz odświętnie wyglądać. Swoim strojem również 
okazujemy szacunek dorosłym, zwłaszcza gdy jest ich święto.
Myślę, że najlepiej będzie, gdy założysz tę sukienkę, którą ostatnio ci kupiłam.
– Dobrze, mamo. A czy możesz mi wpiąć kwiatek we włosy?
– Oczywiście, kochanie.
Julka bez marudzenia założyła to, co zaproponowała jej mama. W przedszkolu dziewczynka zobaczyła, że 
wszystkie dzieci są odświętnie ubrane. Przedstawienie, które przygotowały przedszkolaki, bardzo się 
dziadkom podobało. Gdy Julka wręczała laurkę z sercem, babcia miała łzy w oczach ze wzruszenia.

– Jak Julka miała się ubrać na uroczystość Dnia Babci i Dziadka?
– Co okazujemy dorosłym swym strojem?
– Jakie prezenty Julka przygotowała dla babci i dziadka?

4. Praca z podręcznikiem – str. 62 - 63
Dokończ rysować bukiet kwiatów dla babci i dziadka. Pokoloruj bukiet i napisy. W sercu możesz narysować 
portrety babci i dziadka. 



5. Rymowanka
Babcię i dziadka bardzo kochamy,
dziś dla nich kwiatki i serca mamy.
6. Zadanie domowe
Pokaż babci i dziadkowi rysunki z tej katechezy. Wręcz im laurki

7. Modlitwa za babcie i dziadków – Panie Boże, dziękujemy Ci za naszych 



dziadków i babcie. Błogosław im, obdarzaj zdrowiem, radością, miłością.


