
1. Obejrzyj historię Bożego Narodzenia ,,Opowieść o Bożym Narodzeniu” 

https://www.youtube.com/watch?v=OnE1sJd0ZZM 

 

2. Posłuchajcie kolędy ,,Dzisiaj w Betlejem” 

https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo 

Pytania do kolędy: 

– O jakim wydarzeniu śpiewaliśmy w tej kolędzie?  
– Gdzie narodził się Jezus? 
 – Co to znaczy, że wszyscy ogłaszają cuda?  
– Kto klęka przed Jezusem?  
– Kto opiekuje się małym Jezusem? 
 

3.Narodziny Jezusa –opowiadanie  
Cesarz August był potężnym władcą i rządził olbrzymim państwem. Należało do niego 
również miasto Nazaret, w którym mieszkali Maryja i Józef. Pewnego dnia do Nazaretu 
przybyli posłańcy cesarza. Towarzyszyli im trębacze, a posłańcy oznajmiali ludowi: ,,Cesarz 
chce wiedzieć, ilu mieszkańców liczy jego kraj. Każdy musi podążyć tam, gdzie został 
urodzony i podpisać się!”. Maryja chętnie zostałaby w domu. Tam czuła się dobrze i tam w 
spokoju chciała wydać na świat swoje dziecko. Jednak musiała słuchać rozkazów cesarza, 
dlatego razem z Józefem ruszyła w daleką drogę do Betlejem. Cały dzień wędrowali przez 
kamienistą, pagórkowatą krainę. Słońce żarzyło się na niebie. Maryja, gdy była bardzo 
zmęczona, siadała na grzbiet osła, którego z sobą zabrali. Czuła, że wkrótce urodzi dziecko. 
Wyczerpani długą podróżą dotarli wreszcie do Betlejem. Ulice wypełnione były ludźmi, 
którzy właśnie przybyli do miejsca swego urodzenia, aby dać się spisać. Maryja i Józef 
potrzebowali pokoju na nocleg. Jednak wszędzie, gdzie Józef pytał o pokój, słyszał to samo: 
„Wszystko jest zajęte, nie mamy żadnych wolnych miejsc!”. Pełen troski o swoją żonę Józef 
próbował tak długo, aż wreszcie gospodarz zaprowadził ich do stajni na polu. – Przynajmniej 
będziecie mieli dach nad głową. To lepsze niż zimna noc na zewnątrz. – Dziękujemy, dobry 
człowieku – powiedziała Maryja. Stajenka, w której przebywały zwierzęta, była ciepła i 
sucha. Jeszcze tej nocy przyszło na świat Dziecię Jezus. Maryja przytulała i kołysała je w 
ramionach. Następnie owinęła je w pieluszki i położyła w żłobie. Maryja i Józef szczęśliwi 
obserwowali maleństwo, a nad stajenką zaświeciła duża, jasna gwiazda.  
 
. Pytania do opowiadania– Dokąd udali się Maryja z Józefem? – Dlaczego musieli 
nocować w stajence? – Co wydarzyło się w nocy? – Gdzie Maryja złożyła narodzone 
Dziecię Jezus?..  
Noc pasterzy Na łąkach niedaleko Betlejem pasterze pilnowali swych stad. Była noc i owce 
spały. Pasterze siedzieli razem i ogrzewali się przy ogniu. Nad nimi świeciła niezliczona ilość 
gwiazd. Nagle usłyszeli w powietrzu szum. W środku nocy zrobiło się bardzo jasno i usłyszeli 
cudowny śpiew. Popatrzyli wysoko w górę i oślepiło ich iskrzące światło. Kiedy zobaczyli 
anioła, przestraszeni upadli na kolana. Przemówił on do nich: – Nie obawiajcie się, przynoszę 
wam radosną nowinę. W Betlejem dzisiejszej nocy narodziło się Dziecię. Jest to Syn Boży, na 



którego czekaliście tak długo. Dziecię leży w żłóbku niedaleko stąd. Idźcie przywitajcie Go! 
Anioł zniknął tak szybko, jak się pojawił i znowu zrobiło się cicho. Pasterze zawołali: 
„Chodźmy, do Betlejem!”. Szybko wyruszyli w drogę, aby zobaczyć Dzieciątko Jezus. Po 
przybyciu do stajenki ujrzeli Maryję, Józefa i Dzieciątko, które leżało w żłobie. Uklęknęli i 
zaczęli się modlić. Później opowiedzieli Maryi i Józefowi, co anioł rzekł im o Dziecku. 
Wkrótce wieść o cudownym zdarzeniu rozniosła się po okolicy i wielu ludzi przybyło do 
żłóbka, aby zobaczyć Dzieciątko Jezus. Dlatego wszyscy dzisiaj wiemy, co zdarzyło się w 
świętą noc. 
  Pytania do opowiadania – Co zobaczyli pasterze pilnujący owiec niedaleko Betlejem? – 
Co anioł oznajmił pasterzom? – Dokąd udali się pasterze?  
Jezus przyszedł na świat i ucieszył tym wszystkich ludzi. To wydarzenie jest tak radosne, że 
naszym domom nadajemy uroczysty, świąteczny wystrój.  

4.Karty pracy  
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 


