
Temat. Rodzina Jezusa.

1. Przywitanie  Szczęść Boże.

2. Modlitwa – starannie wykonajmy znak krzyża „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

3.  Ilustrację Świętej Rodziny

         Na obrazku widzimy Świętą Rodzinę, którą tworzą:
         Maryja – Matka Pana Jezusa
         Święty Józef – opiekun Pana Jezusa
         Jezus

4. Ilustracja współczesnej rodziny

       

       To jest współczesna rodzina, którą tworzą:
        mama
        tata
        córeczka
        synek

 
5. 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. 

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

6. Opowiadanie biblijne
 Mały Jezus Jezus, gdy miał tyle lat co wy, 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. 

7. 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?

8. Nauka piosenki z gestami
Drogie dzieci, o tym, jak wyglądało życie Jezusa w Nazarecie, opowiada piosenka. 
Wstańcie, nauczymy się śpiewać i pokazywać. 
https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc
                           
                               GESTY DO PIOSENKI

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc


9. Praca z obrazkiem. Dokończ kolorować obrazek.



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

11. Modlitwa  spontaniczna.
 Dziecko może głośno powiedzieć, za co bardzo kocha swoją rodzinę, np. 
-Za mamę, która gotuje pyszne obiadki. 
-Za tatę …                        itp.  
 Po modlitwie mówimy „Dziękuję ci, Boże”. 


