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Œwiêto
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Pañskiego
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Suma

.....................
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Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1: Pierwsze œwiêto Narodzenia Pañskiego – Niemo¿liwe!
Przeczytaj

£uk. 1,5-20
i 57-66

Z³oty wiersz

£uk. 1,37

Jaki najlepszy prezent dosta³eœ na gwiazdkê? Mo¿e by³o to coœ, o czym nawet nigdy nie œni³eœ. W tej lekcji
zobaczymy pierwsze œwiêto Narodzenia Pañskiego, gdy Jezus siê narodzi³. Czytamy jednak w Biblii, ¿e przed
narodzeniem Pana Jezusa urodzi³o siê inne dziecko, które swoim narodzeniem sprawi³o rodzicom prawdziw¹
radoœæ!

Kto by³ królem, gdy narodzi³o siê to dziecko? Zakreœl w³aœciw¹ kratkê.
Cesarz

Faraon

Herod

Jakub

1

W tamtych czasach uwa¿ano, ¿e jeœli ma³¿eñstwo nie mia³o dzieci, to musieli oni zrobiæ coœ z³ego i nie
podobali siê Bogu.
Napisz SWOIMI S£OWAMI jakimi ludŸmi byli Zachariasz i El¿bieta.

2
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ obok poni¿szych zdañ.
Zachariasz i El¿bieta byli starym ma³¿eñstwem.

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

Zachariasz pracowa³ w pa³acu.

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

Anio³ ukaza³ siê Zachariaszowi.

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

Zachariasz i El¿bieta nazwali swojego syna Józef. ...............
Ich s¹siedzi byli bardzo smutni.

...............
5
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Narysuj liniê od palca do w³aœciwej odpowiedzi.

Królem

Faryzeuszem

Zachariasz by³ ...

Rybakiem

Kap³anem

1

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, u¿ywaj¹c s³ów
z przeczytanego fragmentu

Krzy¿ówka

6.

Poziomo
1. Imiê obiecanego dziecka
2. W niej sk³ada³ kap³an ofiarê
3. _____________ Zachariasza
zosta³a wys³uchana

7
3.
1.

5.

2.

4. Zachariasz zobaczy³ pos³añca
stoj¹cego po prawej
stronie ______________
Pionowo
5. Ukaza³ siê Zachariaszowi
6. Imiê ¿ony Zachariasza

4.

W którym wierszu czytamy, ¿e Zachariasz wielbi³ Boga?

Wiersz:

1

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
Po jakiej górskiej krainie rozchodzi³a siê wieœæ o tym dziecku? Wpisz swoj¹ odpowiedŸ na
wzgórzach.

1

Zachariasz nie móg³ uwierzyæ w to, co mu mówi³ anio³, ale okaza³o siê to prawd¹. On nie powinien
mieæ w¹tpliwoœci. Czasami ciê¿ko nam uwierzyæ w to, co czytamy w Biblii, ale przeczytaj z³oty
wiersz i pamiêtaj: U Boga ¿adna rzecz nie jest niemo¿liwa!

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Pierwsze œwiêto Narodzenia Pañskiego Specjalne zadanie

Przeczytaj

£uk. 1,26-38

Z³oty wiersz:

£uk. 1,38

Czy zosta³eœ kiedyœ wybrany w szkole do czegoœ specjalnego? Mo¿e mia³eœ graæ w sztuce
albo czytaæ g³oœno na apelu szkolnym. Czu³eœ siê wtedy wspaniale, prawda? Pomyœl teraz
o tym, jak czu³a siê Maria, gdy us³ysza³a, ¿e ma zostaæ matk¹ Syna Bo¿ego, Pana Jezusa!
Zakreœl miesi¹c, w którym anio³ zosta³ pos³any do Nazaretu.
Siódmy miesi¹c
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Drugi miesi¹c
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Szósty miesi¹c

1

Rozsypanka
Wpisz odpowiedzi w przygotowanych liniach,
a potem zakreœl je w Rozsypance. S³owa s¹ ukryte
we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
1. Kraina, dok¹d zosta³ pos³any anio³ (w. 26).
.............................................
2. Nazwa miasta, gdzie przyby³ anio³ (w. 26).
.............................................................
3. Imiê panny, której siê pojawi³ (w. 27).
..............................
4. Imiê mê¿czyzny, któremu zosta³a poœlubiona
(w. 27) ..........................................
5. Imiê króla (w. 27 i 32).
...................................
6. Anio³ powiedzia³, ¿e panna go urodzi (w. 31).
...........................................
7. Imiê anio³a (w. 26).
.........................................
7

Uporz¹dkuj litery, aby dowiedzieæ siê, co anio³ powiedzia³ Marii.

APN / Z / BO¥T

___ / _ / ____

2

Wpisz pierwsze litery
nazwy ka¿dego z obrazków,
aby dowiedzieæ siê, jak Maria
mia³a nazwaæ Dzieciê.
_________ ________ _________ ________ _________

1
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Imiê Jezus znaczy Zbawiciel.
Jezus ma wiele innych tytu³ów. Wpisz poni¿ej dwa z Jego tytu³ów z fragmentu do przeczytania.
i

2

Jakie pytanie zada³a Maria, gdy us³ysza³a, ¿e bêdzie mia³a syna?

1
Maria zastanawia³a siê, jak w jej sytuacji bêdzie mog³a mieæ dziecko!
Wpisz poni¿ej, co o tym Dziecku powiedzia³ jej anio³.

3
Tutaj widzimy cud pierwszych œwi¹t Narodzenia Pañskiego! Pan Jezus to Bo¿y Syn; Jego matk¹ by³a
Maria, ale Jego Ojcem by³ Bóg! Anio³ nazwa³ Go „œwiêtym”. Jeœli Jezus by³by synem Marii i Józefa, to
by³by grzesznikiem tak jak my i nigdy nie móg³by nas zbawiæ od naszych grzechów!
Wpisz obok numer wiersza, który mówi nam,
¿e nic nie jest niemo¿liwe dla Boga.

Wiersz:

1

Wpisz poni¿ej, co wed³ug z³otego wiersza odpowiedzia³a Maria.

2

Maria zosta³a wybrana do specjalnego zadania. Mia³a
zostaæ matk¹ Syna Bo¿ego, Pana Jezusa! Nie narzeka³a ani
nie zrzêdzi³a, chocia¿ wielu ludzi nie rozumia³o ani nie
uwierzy³o w jej opowiadanie.
Mo¿e nadejœæ czas, kiedy Bóg nas poprosi, abyœmy coœ dla
Niego uczynili. Pamiêtaj o Marii i b¹dŸ pos³uszny Bogu
bez narzekania!

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria A12

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Pierwsze œwiêto Narodzenia Pañskiego - w Betlejem
Przeczytaj

£uk. 2,1-20

Izrael
Jezioro
Galilejskie

Nazaret
Morze
Œródziemne

£uk. 2,11

Z³oty wiersz:

Pójœcie na wycieczkê mo¿e byæ wspania³¹ zabaw¹, ale jeœli nie
czujesz siê ca³kiem dobrze, to mo¿e ci byæ bardzo ciê¿ko. Maria nie
by³a chora, ale nadszed³ czas, kiedy mia³ przyjœæ na œwiat jej syn.
Wtedy w³aœnie ona i Józef musieli iœæ do innego miasta oddalonego
od ich domu ponad 100 km. Pamiêtaj, ¿e nie by³o tam ¿adnych
poci¹gów ani samochodów. Drogi by³y wyboiste i czasami bardzo
niebezpieczne.

Przeczytaj ponownie wiersze 1 do 4 i napisz W£ASNYMI
S£OWAMI, po co Maria i Józef musieli iœæ do Betlejem.
Betlejem

80 km

Morze
Martwe

2

Narysuj proste linie od ka¿dego pytania do poprawnej odpowiedzi.
Kto by³ namiestnikiem Syrii?

W Nazarecie

Gdzie mieszkali Maria i Józef?

W gospodzie

Gdzie urodzi³ siê król Dawid?

Kwiryniusz

Gdzie nie by³o wolnego miejsca?

W Betlejem

4

Czego u¿y³a Maria jako ko³yski dla swojego Dziecka?
1
W co owinê³a Maria swoje Dziecko?
1

Kto na polach strzeg³ stad owiec?

1

Zacieniuj w³aœciwe s³owa, które znalaz³y siê w poselstwie anio³a.
Wspania³a
nadzieja
Dobra
Nowina

Radoœæ
wielka
Wiele
mi³oœci

2
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Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
U³ó¿ s³owa we w³aœciwej kolejnoœci, aby odkryæ, co powiedzia³ anio³. Wpisz odpowiedŸ na linii.

na

ziemi

na

wysokoœciach

Bogu

a

pokój

chwa³a

ludziom
2

Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ.
Pasterze:
postanowili zbadaæ sprawê rano.

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

Poszli do Betlejem i znaleŸli Dzieciê w ¿³obie.

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

Nikomu nie powiedzieli o tej cudownej nowinie.

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

3

Przeczytaj koñcówkê fragmentu do przeczytania. W oznaczonych miejscach wpisz numer wiersza, który
mówi, (a) co Maria zrobi³a i (b), co pasterze zrobili.

(a)

Wiersz: .................

2
(b)

Maria
Pasterze

Wiersz: ....................

Co czujesz, gdy myœlisz o tym, co wydarzy³o siê w Betlejem? Mo¿e wydaæ siê nieprawdopodobne, ¿e Syn Bo¿y
sta³ siê bezbronnym dzieckiem, prawda? Ten,
który stworzy³ œwiat, teraz le¿y w ¿³obie!
Czy zastanawia³eœ siê kiedyœ, dlaczego?
Jeœli przeczytasz Jan 3,16 to znajdziesz
odpowiedŸ. Bóg tak ukocha³ nas, ¿e da³ nam
drogocenny dar, swojego jedynego Syna.

Dziêki, Ojcze, za Pana Jezusa,
Dziêki, Jezu, ¿eœ tu do nas zszed³;
Duchu Œwiêty, ty dziœ nas pouczaj,
Jak to wszystko wype³ni³o siê.

W czasie œwi¹t Narodzenia Pañskiego z radoœci¹ przyjmujemy podarunki i mówimy: Dziêkujê. Czy
przyj¹³eœ Pana Jezusa do swojego ¿ycia jako swojego Zbawiciela i podziêkowa³eœ Bogu za Jego
wspania³y Dar?

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 4: Pierwsze œwiêto Narodzenia Pañskiego - W œwi¹tyni
Przeczytaj

£uk. 2,22-40

Z³oty wiersz:

£uk. 2,30

Kiedy otrzymujemy podczas œwi¹t podarunek, dobrze jest powiedzieæ:
dziêkujê. Józef i Maria zabrali Jezusa do œwi¹tyni, aby powiedzieæ
Bogu: Dziêkujê, ale inna niespodzianka czeka³a tam na nich!
W którym z miast by³a œwi¹tynia? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Betlejem

Nazaret

Jerozolima

1

Co nale¿a³o ofiarowaæ zgodnie z wymogiem zakonu? (Zobacz wiersz 24).

2
Wpisz poni¿ej pierwsze litery nazwy ka¿dego z obrazków, aby odkryæ imiê
cz³owieka, którego Maria i Józef spotkali w œwi¹tyni.

Y

1

ZnajdŸ we fragmencie do przeczytania kim by³ ten cz³owiek i odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ
przy poni¿szych zdaniach:
Mieszka³ w Jerozolimie.
....................
By³ dobrym cz³owiekiem.
....................
Duch Œwiêty by³ nad nim.
Bóg powiedzia³ mu, ¿e nigdy nie zobaczy Chrystusa.

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

Duch Œwiêty przyprowadzi³ go do œwi¹tyni.

....................
5

Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co ten cz³owiek zrobi³, kiedy zobaczy³ Jezusa.

2
Ten cz³owiek by³ jednym z niewielu ludzi, którzy zrozumieli,
po co Bóg zes³a³ swojego Syna. Nawet dzisiaj, prawie 2000 lat
póŸniej, wielu ludzi nie rozumie, po co Jezus przyszed³.
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Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

1
Zakreœl dwie grupy ludzi, o których wspomnia³ Symeon, kiedy nazwa³ Jezusa „Œwiat³oœci¹”.
Galilejczycy

Poganie

Izraelici

2

Grecy

Uk³adanka

1

Na podstawie fragmentu do
przeczytania wstaw do krzy¿ówki
odpowiedzi dotycz¹ce prorokini.

2
3

1. Z jakiego plemienia pochodzi³a?
2. Kto by³ jej ojcem?
3. By³a wdow¹ i nie opuszcza³a _ _ _ _ _ _ _ _.
4. S³u¿y³a Bogu w _ _ _ _ _ _ _ i modlitwach.

4
4

Przypatrz siê zaznaczonej „drabince” w krzy¿ówce.
Jakie by³o imiê tej prorokini?

1

Tak wiêc mo¿emy zobaczyæ, ¿e narodziny Jezusa uszczêœliwi³y wielu ludzi. (W poprzedniej lekcji
radowali siê pasterze, a w tej lekcji Symeon i Anna i nie zapomnijmy o Marii i Józefie!)
Jednak¿e, nie ca³e ¿ycie Pana Jezusa mia³o up³ywaæ w szczêœciu.
Który wiersz mówi nam, ¿e Maria prze¿yje kiedyœ wielki smutek?

Wiersz:

Wpisz poni¿ej, czego nauczy³eœ siê z tych lekcji o przyjœciu Pana Jezusa na ten œwiat. Czy
podziêkowa³eœ Bogu za ten pierwszy i najwiêkszy ze wszystkich darów.

Radosnych Œwi¹t Narodzenia Pañskiego!

„Ojciec pos³a³ Syna jako Zbawiciela œwiata”.
1 Jana 4,14

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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