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KONSPEKT KATECHEZY OTWARTEJ 

 
 

Temat katechezy:  Boże Narodzenie 

 

Klasa: 3 s 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 

Uczeń wie, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, potrafi opowiedzieć to wydarzenie własnymi 

słowami. Potrafi ukształtować w sobie postawę wdzięczności za narodzenie Pana Jezusa. 

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

Wiedza 
Uczeń po katechezie: 

 podaje gdzie i w jakich okoliczności urodził się Jezus, 

 rozumie dlaczego Chrystus stał się człowiekiem.  

 

Umiejętności  

Uczeń po katechezie  

 potrafi zaśpiewać zaproponowaną kolędę 

 potrafi składać życzenia świąteczne. 

 

Postawy 
Uczeń po katechezie  

 wykazuje wdzięczność Bogu za wcielenie Syna Bożego 

 

3. Korelacja z edukacją szkolną 

 z edukacją polonistyczną: formułowanie wypowiedzi, słuchanie,  

poszerzanie zasobu słów. 

 z edukacją muzyczną: śpiew 

 z edukacją plastyczno-techniczną: interaktywne wycinanie i wklejanie 

 z edukacją matematyczną: rozwiązywanie równań matematycznych 

 z edukacją społeczną: zauważenie potrzeb drugiej osoby, potrafi stosować się  

do zasad społecznych opartych na dekalogu 

 

4. Metody 

 rozmowa kierowana, karaoke - kolęda, praca z ekranem interaktywnym, wykład, zadanie 

matematyczne z ułożeniem hasła, dopasowanie odpowiedniej treści do obrazków. 

 

5. Środki dydaktyczne 

 Ekran multimedialny  

 programy, aplikacje, gadżety, strony WWW,  

 Internet, 

 Podręcznik.  
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II. Przebieg katechezy  
 

TREŚĆ METODY  CZAS 

1. Modlitwa wprowadzająca: 

 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 Ojcze nasz… 

 Niech będzie pochwalony… 

 Szczęść Boże… 

 

Modlitwa  
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2. Czynności organizacyjne:  

a) sprawdzenie obecności 

b) powtórzenie wiadomości z poprzedniej katechezy  

Powtórzenie odbywa się poprzez odpowiednie uporządkowanie 10 przykazań.  

Zaznacz wybrany tekst i przenieś go w odpowiednie miejsce za pomocą narzędzi 

znajdujących się w ekranie interaktywnym. 

  

 

 

 

Praca na ekranie 

multimedialnym 

z użyciem 

funkcji 

zaznaczania, 

wycinania i 

wklejania 
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3. Sytuacja życiowa (egzystencjalna): 

 
 

Hasło: BOŻE NARODZENIE 

Czym jest Boże Narodzenie? 

Dlaczego dla nas chrześcijan Boże Narodzenie jest takie ważne? 

 

 

Użycie Gadżetu 

zamieszczonego 

w ekranie 

multimedialnym  

„Kalkulatora”  

 

Pytania  
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4. Przepowiadanie:  

 Posłuchajmy teraz, fragmentu  o narodzeniu Pana Jezusa. (Łk 2,1-7): 

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w 

całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. 

Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef 

z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ 

pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubiona sobie Maryja, która była 

brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 

 

Praca z Pismem 

Świętym 

Fragment można 

nagrać przed lekcją 

i za pomocą 

pamięci 

zewnętrznej 

odtworzyć w 

Gadżecie 
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miejsca w gospodzie". 

 

Pytania po przeczytanym i omówionym tekście: 

- Gdzie urodził się Pan Jezus? 

- Kto się Nim opiekował? 

     - W co Maryja owinęła Jezusa, gdzie go położyła i dlaczego tak zrobiła? 

„Muzyka”  

 

Pogadanka  

Pytania 

Kontrolne 
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5. Zabawa ruchowo-muzyczna (karaoke) 

W „przeglądarce www” zamieszczonej w tablicy interaktywnej należy wpisać następująca 

witrynę:  

https://www.youtube.com/watch?v=h9FdBKQdv64  

Jest to podkład dźwiękowy kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”, którą należy zaśpiewać 

najlepiej w postawie stojącej. 

 

Przeglądarka 

www 

zamieszona w 

ekranie 

multimedialnym  

 

35 

6. Zastosowanie życiowe: 

Radość Bożego Narodzenia przedostaje się wszędzie. Słychać ją i widać w naszych 

kościołach, domach i szkołach. 

W przyszłym roku Boże Narodzenie będzie i w tobie, będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa do 

serca, będziesz mógł cieszyć się z tymi, którzy w pełny sposób uczestniczą we Mszy Świętej. 

Kochani każdy z nas niech teraz przez chwilę pomyśli co chciałby życzyć swoim 

najbliższym w te święta. 

 

Rozmowa 

Kierowana  

 

 

 

Układanie 

życzeń 
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7. Podsumowanie treści i utrwalenie wiedzy ucznia (pytania) 

 

Nauczyciel zapisuje za pomocą klawiatury na ekranie multimedialnym następującą notatkę: 

Syn Boży przyszedł na świat jak człowiek – Słowo Wcielone. Narodził się w grocie w Betlejem. 

Wszechmogący Bóg przemówił do ludzi przez Jezusa, aby ludzie dobrze  zrozumieli Jego 

słowa i przyjęli jego naukę.  

 

 

Użycie 

klawiatury z 

ekranu  

multimedialnym 

do sporządzenia 

notatki. 
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8. Modlitwa na zakończenie: 

Chwała Ojcu…  

Modlitwa 44 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9FdBKQdv64

