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Temat 1: Mamy dziś święto. Świętujemy razem  (w podręczniku nr 24)
Temat 2: Rodzina Jezusa  (w podręczniku nr 25)
..........................................................................................................................................................

Temat 1: Mamy dziś święto. Świętujemy razem

1. Modlitwa – Znak krzyża. Zdrowaś Maryjo w intencji babci i dziadka (Dzień 
Babci i Dzień Dziadka)
2. Ważne dni – święta
– Jakie święta obchodzicie w waszych rodzinach?
Wspólne świętowanie sprawia, że rodzina spędza razem więcej czasu i cieszy się
sobą. Wzrasta w niej wtedy miłość i wszyscy stają się sobie bardzo bliscy.
Święto to jest pewien ważny dzień lub szczególne wydarzenie, do którego starannie
się przygotowujemy. Podczas święta spotyka się rodzina.
Urodziny i imieniny, rocznica ślubu rodziców, Dzień Mamy, Dzień Taty,
Dzień Babci, Dzień Dziadka – to święta rodzinne. Natomiast Boże Narodzenie,
Wielkanoc, Boże Ciało – to święta kościelne.

– Czy wiesz, kiedy są twoje urodziny?
– A kiedy mają swoje święta mama i tata?
Do świąt przygotowujemy się bardzo
starannie, aby móc je obchodzić odpowiednio
uroczyście. Przypomnij sobie twoje urodziny
albo urodziny rodziców.
– W jaki sposób mama przygotowywała się do
swojego święta?
– W jaki sposób przygotowywał się tato?
– A  jak ty przygotowywałeś się do swoich
urodzin? (np. Posprzątanie zabawek w swoim
pokoju, ładne ubranie itp.)

3. Świętowanie jest ważne. Spotykamy się razem z rodziną, składamy sobie życzenia, jesteśmy dla 
siebie nawzajem dobrzy.

Pan Jezus cieszy się, kiedy jesteśmy dla siebie nawzajem dobrzy, kiedy potrafimy w zgodzie 
świetować, radować się, składać życzenia. 

4. Urodziny Julki.    Julka też miała swoje
urodziny.
Zobacz w podręczniku na str. 28, jaki wspaniały
tort przygotowała mama Julki na urodziny swojej
córeczki. Policz, ile jest świeczek na urodzinowym
torcie Julki. Ile lat skończyła Julka? Wklej naklejki
na torcie (cztery płomyki nad świeczkami).
Dokończ kolorować tort według wzoru.

5. Zagadka
PRZYSZŁA BABCIA, CIOCIA, WUJEK,
MAMA PYSZNY TORT SZYKUJE,
RADOŚĆ NA TWARZACH CAŁEJ RODZINY,
BO DZIŚ SĄ MOJE…
(URODZINY)

6. Modlitwa.   Panie Boże, dziękuję, że dałeś mi życie. Dziękuję, że mogę 
świętować swoje urodziny. Dziękuję Ci za moją rodzinę.



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

Temat 2:   Rodzina Jezusa

1. Modlitwa - Znak  krzyża
2. Prezentacja ilustracji i objaśnienie
 Zobacz obrazek. Jest na nim Święta Rodzina. Do Świętej Rodziny należą:  Pan Jezus, Jego Mama Maryja i 
Jego Opiekum Józef .

Zobacz obrazek. To jest zdjęcie rodziny. Jest na nim tato, mama i dzieci

3. Wyjaśnienie pojęcia „Święta
Rodzina”
W rodzinie Jezusa zawsze panowała miłość.
Wszyscy byli dla siebie dobrzy i chętnie sobie
pomagali. Dlatego rodzinę Jezusa nazywamy
Świętą Rodziną.

– Pomyśl, jak powinniśmy postępować w
naszych rodzinach, aby były one radosne i
święte?
Pomagając komuś, np. rodzicom czy
rodzeństwu, sprawiamy im radość.



4. Opowiadanie biblijne

Mały Jezus
Jezus, gdy miał tyle lat co ty, mieszkał w małej miejscowości Nazaret. Jego Mama Maryja zajmowała się 
domem: prała, sprzątała, gotowała. Opiekunem małego Jezusa był Józef. Pracował jako stolarz, czyli 
wykonywał różne rzeczy z drewna. Robił ławki, krzesła, stoły, drzwi, a może nawet budował domy. Dla 
małego Jezusa robił zapewne z drewna zabawki.
Jezus lubił pomagać Józefowi. Podawał mu narzędzia, uczył się ich nazw. Gdy zostawał w domu ze swoją 
Mamą Maryją, to zawsze starał się Jej pomóc. Starał się być grzecznym chłopcem. Słuchał swoich rodziców,
bo oni wiedzieli najlepiej, czego Jezus potrzebuje.
W rodzinie Jezusa wszyscy się kochali i byli dla siebie dobrzy.

Pytania do opowiadania

– Jak miała na imię Mama Jezusa?
– Czym zajmowała się Maryja?
– Jak miał ma imię opiekun małego Jezusa?
– Czym zajmował się Józef?
– Jak Jezus pomagał swoim rodzicom?
– Jak wy pomagacie swoim rodzicom?
– Jak można okazać rodzicom, że ich kochamy?

5. Nauka piosenki z gestami

Gdy Pan Jezus był malutki,
nigdy nie próżnował.
Z Matką Bożą i Józefem
chętnie wciąż pracował.
Tak heblował, tak piłował,
tak wełenkę zwijał.
Nosił wodę, rąbał drewno
i gwoździe przybijał.

Piosenka w wykonaniu ks. Biskupa Antoniego Długosza
https://www.youtube.com/watch?v=Edn9iimV81Q

6. Praca z podręcznikiem - Pokoloruj obrazek Świętej Rodziny (str. 29). 

7. Zagadka

MAMA, TATA, BRAT I SIOSTRA,
DZIADEK I BABCIA RADOSNA.
U WSZYSTKICH WESOŁA MINA,
MY WSZYSCY RAZEM TO…
(RODZINA)

8. Modlitwa – Panie Boże, proszę Cię o zdrowie, o radość, o zgodę, o miłość dla mojej rodziny.

https://www.youtube.com/watch?v=Edn9iimV81Q

