
Katechezy dla grupy średniaków i grupy młodszej, przedszkole w Kobyli i w Łańcach, 11.12.2020

Tematy: 1) Bóg wybiera Maryję na Matkę Jezusa i Józefa na opiekuna.     2) Razem ubieramy choinkę  (w 
podręczniku nr 42 i 44)

Temat 1. Bóg wybiera Maryję na Matkę Jezusa i Józefa na opiekuna.

1. Modlitwa – Dziękujemy Ci, dobry Boże, że zesłałeś nam Jezusa – swojego Syna. 

2. Wiadomość dla Maryi i Józefa
Żyła kiedyś piękna dziewczyna o imieniu
Maryja. Miała poślubić Józefa. Pewnego
dnia ukazał się Jej anioł. 
– Nie bój się, Maryjo – powiedział anioł. –
Jestem anioł Gabriel. Bóg wysłał mnie,
bym Ci powiedział, że urodzisz Syna,
któremu dasz na imię Jezus.
Maryja pochyliła głowę i rozmyślała
chwilę o tym, co usłyszała od anioła.
Potem odpowiedziała:
– Oto ja, służebnica Pańska, niech się
stanie wszystko, co powiedziałeś.
Gdy podniosła głowę, Gabriela już nie
było.
Józef był dobrym, życzliwym człowiekiem.
Gdy się dowiedział, że Maryja oczekuje
dziecka, pomyślał, że może nie powinien
brać Jej za żonę. Ale pewnej nocy przyśnił
mu się anioł i przemówił do niego:
– Weź Maryję za żonę. Urodzi dziecko,
które jest Synem Bożym. Dacie Mu na
imię Jezus.
Józef zapamiętał swój sen i zrobił to, co
polecił mu anioł – poślubił Maryję.

3. Pytania do opowiadania i podsumowanie
– Do kogo przybył anioł Gabriel?
– Jaką wiadomość przyniósł Maryi?
– Jakie imię miał nosić Syn Maryi?
– Co Maryja odpowiedziała aniołowi?
– O co anioł Gabriel poprosił we śnie Józefa?
– Co zrobił Józef, gdy się obudził?

Bóg przez anioła Gabriela przekazał wiadomość Maryi i Józefowi. Maryja miała zostać mamą Jezusa, a 
Józef Jego opiekunem. Dzięki posłuszeństwu Maryi i Józefa na świat przyszedł Jezus. Maryja i Józef uczą 
nas, jak należy pełnić wolę Pana Boga. Przez naszych rodziców, wychowawców w przedszkolu, 
katechetów Pan Bóg podpowiada nam, co mamy czynić, aby Jemu się podoba

4. Praca z podręcznikiem – str. 46  Wklej naklejkę ze św. Józefem, który już się obudził (w miejsce obrazka 
ze śpiącym Jozefem. Dokończ kolorowanie anioła według wzoru.



Temat 2.    Razem ubieramy choinkę   (str. 48)

1.   Niedługo będą święta i będziemy ubierać w naszych domach choinki, które są
znakiem radości. Ta radość wynika z Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że już niedługo będzie Boże Narodzenie. 
Przyjdzie do nas Dzieciątko Jezus, na które z radością czekamy.
Na choince umieszczamy światełka, bombki, łańcuchy i różne ozdoby. Zobacz ilustracje z różnymi choinkami.

2. Zagadka
JUŻ CHOINKĘ UBIERAMY,
WIELE OZDÓB WYKONAMY,
BARDZO PRZY TYM SIĘ STARAMY.
NA KOGO NARODZENIE CZEKAMY?
(NA JEZUSA, NA BOŻE NARODZENIE)

3. Praca z podręcznikiem – str. 48 – Jak możesz pomóc rodzicom w przygotowaniach do świąt Bożego 
Narodzenia?
Wklej naklejki na choinkę – na zieloną część choinki. Potem pokoloruj prawą część choinki według wzoru. 
Dokończ kolorowanie łańcucha.


