
Cele katechetyczne - wymagania ogólne: 

poznanie św. Józefa oraz jego roli w rodzinie Jezusa

    kształtowanie postawy szacunku i czci dla św. Józefa oraz wdzięczności dla 
ojców, opiekunów naszych rodzin

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

WIEDZA

Uczeń: 

podaje, że prawdziwym ojcem Pana Jezusa jest Bóg, a św. Józef był Jego 
wzorowym opiekunem  

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

potrafi opisać św. Józefa, wymienia jego cechy i wydarzenia z życia

potrafi wskazać cechy charakteru św. Józefa, które czynią go wzorem dla 
wszystkich ojców i opiekunów rodzin

KSZTAŁTOWANIE POSTAW

Uczeń:

wyraża postawę czci i szacunku dla św. Józefa

wyraża postawę wdzięczności dla ojców, matek i opiekunów rodzin

METODY, FORMY I TECHNIKI

Metody: pokaz, pogadanka, śpiew

Formy pracy: zajęcia zbiorowe, praca w grupach

Anna Ficoń

Temat: Św. Józef opiekunem 
naszych rodzin

Katecheza
III 

dla uczniów młodszych 

klas szkoły podstawowej
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Środki dydaktyczne: obraz św. Rodziny, obraz i figura św. Józefa, film 
o św. Józefie, piosenka „Gdy Pan Jezus był malutki”, teledysk „Strażnik 
skarbów”, skrzynia skarbów, „Mały Gość Niedzielny” nr 5 (maj 2021: „Chodź 
z Józefem”), Pismo Św., świeca, atrybuty św. Józefa (narzędzia stolarskie 
i ciesielskie, kwiat lilii) 

I.  WPROWADZENIE

    Katecheta prosi dzieci, by pomyślały przez chwilę o swoich rodzicach - gdzie 
teraz są, co robią: Pomodlimy się za nich do Matki Bożej słowami modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo”. O co chcecie prosić dla nich? (dzieci wymieniają 
intencje).

    Nauczyciel kontynuuje: Przyniosłam dzisiaj skrzynię skarbów. Są w niej 
różne przedmioty, jak sama nazwa wskazuje - skarby. (Katecheta po kolei 
wyciąga przedmioty np. złoty pierścionek, banknot, zdjęcie domu 
z basenem oraz zdjęcie rodziny)

Zastanówcie się i powiedzcie, który z tych skarbów jest najcenniejszy. (Dzieci 
wskazują na rodzinę.)

Katecheta umieszcza na tablicy obraz Św. Rodziny. 

Rozmowa kierowana 

    Kogo widzimy na obrazku? (Jezusa, Maryję i Józefa)

   Co tworzą razem? (rodzinę)

    Jaka była ta rodzina? (święta)

    Dlaczego była święta? (kochali się, pomagali sobie, modlili się, chodzili do 
świątyni, byli pracowici)

Śpiew piosenki z gestami: „Gdy Pan Jezus był malutki”

Dziś na katechezie spotkamy osobę, która otrzymała od Pana Boga 
wspaniałe i wyjątkowe zadanie opiekowania się i wychowywania 
niezwykłego Dziecka. Czy ktoś wie o kim mowa? - To św. Józef, wyjątkowe 
Dziecko to Jezus, a żoną była Maryja. 
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Katecheta przypina do tablicy obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. 

Zobaczymy teraz film o św. Józefie. Oglądajcie uważnie, starajcie się 
zapamiętać jak najwięcej („Św. Józef - z serii o świętych dla dzieci” wyd. 
Promyczek; link https:// ).

II. ROZWINIĘCIE

Rozmowa kierowana na podstawie filmu:

Dzieci opowiadają co zapamiętały o św. Józefie:

    Bóg wybrał św. Józefa na opiekuna dla Swojego Syna.

    Anioł Pański powiedział mu we śnie, że Jezus jest Synem Bożym.

    Św. Józef przyjął to ważne zadanie opiekowania się Jezusem i Maryją.

    Opiekował się Maryją, gdy nosiła pod sercem Jezusa.

    Spis ludności, wędrówka do Betlejem.

    Józef dbał, by Maryja i mały Jezus byli bezpieczni.

    Troszczył się o dom w Nazarecie i o pożywienie.

    Z zawodu był stolarzem i cieślą.

    Bawił się z Jezusem. Uczył, jak się zachować i pomagać ludziom.

    Wspólnie się modlili, chodzili do świątyni.

(Jeżeli mamy obrazy przedstawiające wymienione sceny z życia św. Józefa, 
możemy umieścić je na tablicy).

Czytanie Pisma Św. przy zapalonej świecy (Mt 2, 13-15) - Ucieczka do Egiptu

Były także w życiu św. Józefa chwile, kiedy musiał chronić swoją Rodzinę 
przed niebezpieczeństwem.

Analiza tekstu:

    Przed kim musiała uciekać Św. Rodzina? (przed Herodem)

    Co chciał zrobić Herod? (zabić Jezusa)

    Dokąd uciekała Św. Rodzina? (do Egiptu)

www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0
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    Co zrobili po śmierci Heroda? (wrócili do Nazaretu)

    Po powrocie do Nazaretu Józef opiekował się Jezusem i Maryją.

III. Podsumowanie

   Św. Józef już tu na ziemi dostąpił wielkiego szczęścia, ponieważ był blisko 
Jezusa i Maryi. Zastępował samego Pana Boga. Papież Franciszek 8 grudnia 
2020 r. ogłosił w Kościele Rok Św. Józefa. Możemy się do tego świętego 
zwracać z różnymi sprawami i wyprosić wiele łask dla nas, dla naszych rodzin 
i zaprosić św. Józefa by był ich opiekunem.

Na koniec posłuchajcie teledysku o Św. Józefie, nazywanym strażnikiem 
skarbów, który mówi, jak ważna jest rodzina (piosenka roratnie 2017; 
link https:// ).

A teraz sprawdźmy swoją wiedzę: Czego dowiedzieliśmy się o św. Józefie? 
(link: 
https://

).

Wspólnie formułujemy nasze postanowienia:

Codziennie pomodlę się do św. Józefa za mojego tatę, opiekuna i całą 
rodzinę.

    Poproście Waszych rodziców, by zabrali Was do kościoła. Razem  
poszukajcie obrazu lub figury św. Józefa, opiekuna naszych rodzin. 
Wspólnie pomódlcie się za siebie nawzajem.

    Następuje wspólna modlitwa: Teraz pomodlimy się do św. Józefa - strażnika 
największego skarbu jakim jest rodzina, byśmy zawsze kochali Pana Jezusa.

Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, Maryją, opiekuj 
się nami i naszym domem. Powierzam Ci radości i wszystkie trudne sprawy 
naszej rodziny. Wierzę, że dzięki Twojej opiece będą szczęśliwie 
rozwiązane. 

(tekst modlitwy z obrazu św. Józefa z „Małego Gościa Niedzielnego” nr 5, 
maj 2021).

W ramach zadania domowego należy pokolorować obrazek 
(Załącznik 1 - „Rok liturgiczny” wyd. Jedność).

www.youtube.com/watch?v=-vSvzdkbWSw

www.learningapps.org/view9645486?&fbclid=IwAR1whsjFKDdoGQ
9AKU4-vP0W9M__BSjhHEh-Ygzpxk9psrkFQjrkPJEIt-A
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