
Katechezy dla grup starszaków z Kobyli i z Łańc za okres 14 – 22.12.2020 oraz na czas po Bożym 
Narodzeniu

Temat 1) "Przybieżeli do Betlejem pasterze"  (w podręczniku nr 26, str. 54 – 55)
Temat 2) Trzej królowie składają dary małemu Jezusowi (w podręczniku nr 27, str. 56 – 57)

Temat 1) "Przybieżeli do Betlejem pasterze"

1. Modlitwa – dowolna kolęda,   np.  Pójdźmy wszyscy do stajenki, wersja w wykonaniu dzieci, 
zespół Małe Aniołki   https://www.youtube.com/watch?v=vbZSZV2XKQ8

2. Opowiadanie    Wędrówka pasterzy
W mroźną zimową noc kilku pastuszków pilnowało swoich owiec. A że było późno, szykowali się do 
snu. Nagle usłyszeli głosy w oddali, tak piękne, że aż Frankowi czapka z wrażenia spadła z głowy. To 
były głosy aniołów, którzy powiedzieli do pasterzy:
– Nie bójcie się. Idźcie do Betlejem, bo tam narodziło się Dziecię, które jest Synem Boga.
Pasterze postanowili wybrać się do stajenki, aby sprawdzić to, o czym opowiadali im aniołowie. 
Henio i Jaś mieli nowe czapki, cieplutkie buty, piękne kożuszki, w przeciwieństwie do swojego 
kolegi, którego ubranie było już stare i zużyte. Idąc, śmiali się z Franka:
– W takim ubraniu idziesz na spotkanie z Bożym Synem? W tych starych butach daleko nie 
zajdziesz. A do tego jeszcze pobrudzi cię ta owca, co ją niesiesz na rękach.
Mimo tych przykrych uwag Franek szedł dalej. Tak samo jak jego koledzy pragnął oddać pokłon 
Jezusowi. Miał dobre serce.
Wędrowali pół nocy, byli już bardzo zmęczeni.  Janek i Henio postanowili skrócić sobie drogę. 
Franek ostrzegał kolegów:
– Nie znacie tej ścieżki, może spotkać was coś złego.
– Ale ty jesteś strachliwy – śmiał się z Franka Henio.
– Nie bój się o nas – dodał Janek.
Po chwili, gdy dwaj pastuszkowie się oddalili, Franek usłyszał wołanie o pomoc. Rozpoznał głosy 
kolegów i pobiegł do nich szybko. Okazało się, że wpadli do głębokiego rowu i nie potrafili się z 
niego wydostać. Franek pomógł im. Niestety Henio, przewracając się, zgubił gdzieś swój kożuszek, a
nocą robiło się coraz chłodniej.
– Masz mój kożuch, a mnie ogrzeje owieczka, którą niosę – powiedział Franek.
Jaś i Henio podziękowali Frankowi za jego dobroć. Chłopcy przeprosi też Franka i razem zgodnie 
poszli dalej. Po pewnym czasie szczęśliwi dotarli do szopki. Tam czekała na nich Święta Rodzina – 
Maryja, Józef i mały Jezus. Pasterze oddali pokłon Jezusowi, a Franek dał Mu w prezencie owcę, 
którą przyniósł. Wielka radość ogarnęła serca pasterzy i ciesząc się, wrócili do swoich domów.

– Jakie były imiona pastuszków z dzisiejszej
opowieści?
– Kto odwiedził pasterzy pewnej nocy?
– Jakie polecenie otrzymali pasterze od
aniołów?
– Z czego wyśmiewali się Henio i Janek?
– Jak Franek pomógł kolegom?
– Co zrobili pasterze, gdy dotarli do
Betlejem

3. Oglądanie ilustracji

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


4. Praca z podręcznikiem – str. 54 – 55  Obrazek z aniołem budzącym pasterzy – połącyć puzzle z 
odpowiednimi miejscami na obrazku, pokolorować odpowiednio te miejsca; narysować linie – 
poprowadzić ludzi i zwierzęta do Dzieciątka Jezus.

5. Nauka kolędy    Przybieżeli do Betlejem pasterze,  https://www.youtube.com/watch?
v=hnrU8Z0VcdI

Przybieżeli do Betlejem pasterze, zespół Mocni w Duchu    
https://www.youtube.com/watch?v=gIOuJmX7H98

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi!
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości…
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości…

6.  Rymowanka
Do stajenki pasterze się udali, 
w niej Jezusa przywitali.

7.  Modlitwa - „Dziękujemy Ci Jezu, za to, że do nas przyszedłeś”.
Dowolna kolęda
Lulajże Jezuniu,  wyk. Zespół dziecięcy Promyczki Dobra
https://www.youtube.com/watch?v=eU2k02-BzZs&list=RDeU2k02-BzZs&start_radio=1&t=9

Wśród nocnej ciszy,  wyk. Zespół Mała Armia Janosika
https://www.youtube.com/watch?v=Agcdu_w25NU

.......................................................................................................................

Temat 2)  Trzej królowie składają dary małemu Jezusowi

1. Modlitwa – dowolna kolęda

2. Do Dzieciątka Jezus przyszli najpierw
pasterze, aby Mu się pokonić. Zobacz
obrazek.

3. Po pewnym czasie przybyli także mędrcy, czyli mądrzy, uczeni ludzie. Nazywamy ich także 
królami.
Odczytanie słowa Bożego

https://www.youtube.com/watch?v=Agcdu_w25NU
https://www.youtube.com/watch?v=eU2k02-BzZs&list=RDeU2k02-BzZs&start_radio=1&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=gIOuJmX7H98
https://www.youtube.com/watch?v=hnrU8Z0VcdI
https://www.youtube.com/watch?v=hnrU8Z0VcdI


Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem (…) oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
„Gdzie jest nowo narodzony Król (…)? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i 
przybyliśmy oddać Mu pokłon(…)”. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i 
oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.       (Mt 
2,1-2.9-11)

4.  Oglądanie ilustracji – pokłon mędrców

5. Mędrcy, trzej królowie, ofiarowali małemu Panu Jezusowi bardzo niezwykłe dary: złoto, kadzidło 
i mirrę.

– Jaki dar możemy złożyć Jezusowi?
(serce, miłość, modlitwa, pomoc ludziom)
Ludziom często nie chce się chodzić do kościoła. Mówią, że jest za daleko. Mędrcy przeszli drogę o 
wiele dłuższą. Nie zapominajcie o tym.

6. Dzień w którym obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywamy też uroczystością 
Trzech Króli (obchodzimy ją 6 stycznia).  W tym dniu święcona jest kreda, którą wykonujemy na 
drzwiach naszych domów specjalny napis: K+M+B. Ten napis oznacza, że w tym domu mieszkają 
ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa tak jak trzej królowie.

7. Nauka kolędy – np. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,   w   wyk. Zespołu Promyczki Dobra  
https://www.youtube.com/watch?v=VfMxqLvE4M0&list=RDeU2k02-BzZs&index=4
w  wyk. Zespołu Mała Armia Janosika
https://www.youtube.com/watch?v=SxoCCSSyne8&list=RDTFyGJH2faxA&index=6

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...

Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...

Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.
Oddajmy wesoło... 

8. Praca z podręcznikiem – str. 56 – 57 – Połącz kropki, aby powstał napis K+M+B. Nazwij dary 
przyniesione przez królów. Wklej korony na głowy królów.  Pokolouj na żółto gwiazdę, która 
prowadziła trzech królów do Jezusa.

9. Rymowanka – Trzej królowie się zbliżają,   dla Jezusa dary mają. 

https://www.youtube.com/watch?v=SxoCCSSyne8&list=RDTFyGJH2faxA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VfMxqLvE4M0&list=RDeU2k02-BzZs&index=4

