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Wskazówki na początek

A słowo stało się - papierem...

... i zakurzyło się między nami. Literatura na temat Adwentu i Bożego Narodzenia
jest bardzo obszerna. 

Być może dlatego, że Dobra Nowina potrzebuje wciąż nowych słów, aby mogła
dotrzeć, aby mogła trafić poprzez usta do serca. Ponieważ ważne jest
podejmowanie wciąż nowych prób zbliżenia się do tego, co znane. Należy inaczej
podejść do tego, o czym myślimy, że to znamy, zadać sobie inne pytania. Nowina
ta wymaga aktualizacji, dostosowania do teraźniejszości - a to ,,tutaj" i „,teraz"
realizuje się wszędzie inaczej:, Nie obawiajcie się - narodził się wam Zbawca!" -
dzieciom trzeba przekazać to inaczej niż dorosłym, a w przypadku młodzieży
musimy postu- żyć się innym językiem niż dla osób starszych.

Każdego roku Boże Narodzenie dociera wciąż do korzeni rozmaitych problemów:
szczególnie przeczucie szczęśliwego świata daje nam wyraźnie odczuć to, że na
tym świecie nie jesteśmy naprawdę ,,w domu".

Narodzenie to nie tylko radość, ale także obawy. Każdego roku radość ze
spędzenia przyjemnych godzin przy świetle świec, z ciast i prezentów, z kolęd. I
każdego roku obawy przed konsumpcyjnym obżarstwem, które nie pozwala na
ucieczkę, gdzie nie ma już żadnych granic, znudzenie pozbawionymi głębszego
sensu prezentami, nic nie mówiącymi sloganami i uroczystościami, które nie
spełniają tego, co obiecują.

Tak wiele myśli, pytań, problemów, tak wiele teologicznych treści, bodźców, tak
wiele tego, co dotyczy naszego życia! Krąg świąt Bożego Narodzenia oznacza dla
nas wzmożoną aktywność: mnóstwo świątecznych dni, nabożeństwa rodzinne,
roraty, modlitwy, uroczystości w grupach, wspólnotach, firmach, klubach -
począwszy od przedszkoli, aż po „kluby pogodnej jesieni”. Nie wspominając już o
specjalnych akcjach, takich jak przedświąteczne jarmarki czy odwiedziny.

Dla nas, rodziców tygodnie przed rozpoczęciem Adwentu, aż do Święta Chrztu
Pańskiego, mogą przerodzić się szybko w najbardziej stresujący okres w roku.
Przecież to, co ma służyć innym do skupienia, musi zostać najpierw opracowane i
przygotowane.



Wskazówki na początek

Boże Narodzenie nadchodzi każdego roku - czy tego chcemy, czy też nie: chcemy
lub musimy podjąć jego szczególne wyzwania. W tym właśnie chciałabym Wam
pomóc. Chcę Wam zaproponować elementy ze skarbca tego, co nowe i stare:
moje przemyślenia i doświadczenia oraz teksty wielu znanych autorów,
opowiadania, wiersze, modlitwy, medytacje, pomysły i propozycje.

Propozycje te pomyślane zostały jedynie jako pomysły. Możecie je naturalnie
łączyć i wykorzystywać tam, gdzie uważacie to za stosowne.

Po krótkich rozdziałach wstępnych na temat Adwentu i Bożego Narodzenia (z
historyczno-kulturowymi komentarzami) zamieszczone zostały rozdziały z
tekstami i propozycjami. Teksty celowo zostały podzielone na dwa duże bloki
tematyczne, które naturalnie częściowo się pokrywają. Chociaż coraz częściej
(także w rzeczywistości polskiej) już od pierwszego grudnia mówi się o „Bożym
Narodzeniu" - aby potem po upływie świątecznych dni możliwie jak najszybciej
uznać ten temat za zakończony - zapraszam do tego, by Adwent pozostawić
Adwentem- ,,czasem przed", czasem czekania - a w zamian za to w pełni
wykorzystać okres Bożego Narodzenia i również po dniach świątecznych
dyskutować na temat tego, jak zrealizowaliśmy zamiary ogłoszenia Dobrej
Nowiny.

Obchodzimy Adwent i świętujemy Boże Narodzenie zawsze równolegle do
kryzysów i katastrof na świecie, być może także we własnym życiu. Jest to chyba
wyjątkowa zdolność, polegająca na stawianiu ze wszystkich sił czoła tym
trudnościom i problemom a jednocześnie wychwalaniu w samym środku
niegościnnego świata naszego niepojętego Boga. 
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Kilka wskazówek historycznych i teologicznych

Świat biznesu zna tylko dwa święta kościelne: Boże Narodzenie i Wielkanoc.
Święta te, pozbawione swojego właściwego znaczenia i sensu, służą handlowcom
do wyprzedawania różnego rodzaju artykułów, które zapowiadane już wiele
miesięcy wcześniej (pierniki we wrześniu, jajka wielkanocne w styczniu), kilka dni po
danym święcie uznawane są już za nieaktualne.

Tradycja Kościoła jest radykalnie inna: do najważniejszych świąt przygotowywuje
się w okresie skupienia (Boże Narodzenie poprzedza Adwent, Wielkanoc - Wielki
Post), a potem jeszcze wiele dni lub tygodni traktowanych jest jako krąg
tematyczny danego święta. W czasie Adwentu zachęca się by nie organizować
bożonarodzeniowych uroczystości, a tylko adwentowe.
Pochodzące z łaciny słowo Adwent tłumaczone jest jako „przybycie". Chodzi tutaj o
przybycie Pana, przy czym znaczenie Adwentu obejmuje zarówno „przybędzie", jak
i „przybył".
Czas Adwentu ma trzy wymiary. Po pierwsze, pozwala nam znaleźć się w
położeniu ludzi sprzed więcej niż dwóch tysięcy lat, którzy czekali na przybycie
obiecanego Mesjasza. Tęsknota za Wybawicielem, który został zapowiedziany
przez proroków, wyraża się na przykład w wielu pieśniach z tego okresu.
Dla nas Zbawca już się pojawił, a mimo to wciąż jeszcze czekamy na udoskonalenie
nowego świata. Dokona się to wtedy, gdy Jezus powróci. Przypomnienie tego jest
drugim wymiarem Adwentu. Pierwsze pokolenia chrześcijan były przekonane o
szybkim powrocie Jezusa Chrystusa. We wczesnochrześcijańskich liturgiach
wołano: „Marana tha" (aramejski): Przybądź nasz Panie! (patrz: 1 Kor 16,22 i Ap
22,20).

Wreszcie Adwent zaprasza do tego, by się wewnętrznie przygotować do
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i przyjąć znowu do naszego serca
żywego Boga.

Prawie czterotygodniowy okres Adwentu ukształtował się z biegiem wieków. Z
jednej strony ma on charakter pokutny (liturgiczny kolor to fioletowy), z drugiej
strony jest to czas radosnego oczekiwania. Niedzielne czytania przedstawiają
adwentowe postaci", ludzi, którzy przypominają o Mesjaszu takich, jak: Izajasz, Jan
Chrzciciel, Maryja.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok kościelny wstęp do
przypomnienia wspólnocie kolejnych wydarzeń z życia Chrystusa oraz Jego
cudów. Te święta wiary wynikają z pragnienia uchwycenia chronologii życia
Jezusa z Nazaretu i wyraźnie pokazują istotę chrześcijańskiej wiary: wcielenie
Syna Bożego, Jego przyjście na świat, który potrzebował zbawienia.
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Adwentowe obyczaje

Przygotowania do Bożego Narodzenia związane są z szeregiem obyczajów, które albo w
dość powszedni sposób poruszają nasze oczekiwania związane z nadchodzącym świętem,
albo też podchodzą teologicznie do przybycia Mesjasza. Oprócz lokalnych tradycji utrwalił
się (zwłaszcza w Europie Zachodniej) przede wszystkim zwyczaj adwentowego wieńca
oraz adwentowego kalendarza.
Dokładne pochodzenie adwentowego wieńca nie jest znane. Prawdopodobnie bierze on
swój początek od pewnego zwyczaju, który powstał w „Rauhes Haus" w Hamburgu, w
centrum ewangelickiej ,,Wewnętrznej Misji", w latach międzywojennych. Zaczęło się od
tego, że stawiano dwadzieścia cztery świece na kole od wozu i każdego dnia grudnia
zapalano po jednej. Zwyczaj ten przyjął się, ale został nieco zmieniony: tylko cztery świece
(po jednej na każdy tydzień Adwentu zamiast jednej każdego dnia) i wypleciony wieniec
zamiast koła. Adwentowy wieniec jest więc jeszcze stosunkowo młody. Łączy on elementy
religijne i praktyczne.
Wieniec ten (z łacińskiego corona - korona) jest symbolem hołdu i wskazuje
nadchodzącego Króla. Cztery świece - zapalane co niedzielę - należy interpretować jako
oświetlające, coraz jaśniejsze światło. Ten motyw światła osiąga swój przełomowy
moment w święta Bożego Narodzenia. Z drugiej strony, zostały pomyślane jako prosta
pomoc w liczeniu, którą rozumieją bez problemu nawet najmniejsze dzieci: im więcej świec
się pali, tym bliżej są święta.
Na początku XX wieku powstał adwentowy kalendarz, obejmujący dni od pierwszego do
dwudziestego czwartego grudnia. W nowoczesnej wersji jest on pudełkiem z
czekoladkami, które ma dwadzieścia cztery okienka do otwierania i służy do odliczania
czasu, jaki pozostał do świąt Bożego Narodzenia. Adwentowe kalendarze mogą
naprawdę przygotować nas do świąt, jeśli zawierają na przykład teksty skłaniające do
skupienia albo figurki do szopki.

W czasie Adwentu mają miejsce również dwa święta, które cieszą się ogromną
popularnością, ponieważ w okresie przed Bożym Narodzeniem wszyscy, bardziej niż
zwykle, pragną zachowywać stare obyczaje. Chodzi oczywiście o dzień świętej Barbary i
świętego Mikołaja.
Zwyczaj obcinania czwartego grudnia (św. Barbary) gałązek drzew owocowych i
wstawiania ich do ciepłego mieszkania, aby zakwitły w Boże Narodzenie, można
porównać do rozkwitającego w Boże Narodzenie życia, pędu z korzeni Jessego (Iz 11,1).
Natomiast biskupa Mikołaja z Miry wspominamy 6 grudnia. Tradycja wystawiania
poprzedniego wieczora butów za drzwi, aby Mikołaj mógł w nocy napełnić je dobrymi
darami, pochodzi z średniowiecza i wywodzi się z legendy, według której Mikołaj pomógł
trzem dziewczynom zdobyć posag, a tym samym wyjść za mąż. Reformacja przełożyła
potem termin obdarowywania prezentami z dnia świętego Mikołaja na Boże Narodzenie:
to nie święty Mikołaj przynosił podarunki, lecz Chrystus. Później, wzorując się na świętym
Mikołaju i obdarowywaniu, świeckie postaci Gwiazdora czy Dziadka Mroza (personifikacja
przyrody).



Adwent jako postawa życiowa

Czekanie. Na przystanku. Na listonosza. W poczekalni. Na koniec pracy. Na
powołanie. Na ukochanego. Przed salą drugiej klasy. Na diagnozę lekarską.

Czekanie. Tak albo tak. Ludzie czekają zawsze i wszędzie. Czekam", mówimy przez
telefon. ,,Poczekaj tylko!", to brzmi jak groźba, Dzieci nie mogą się doczekać, dorośli
naturalnie także nie. Kazać komuś czekać, oczekiwać kogoś, niczego więcej się nie
spodziewać, po prostu poczekać, czekać...

Życie jest zawsze czekaniem. Czekanie jest dzieckiem nadziei, czasem dzieckiem
wymagającym szczególnej troski, ale musi być naprawdę źle, jeśli nie możemy już
niczego więcej oczekiwać. Czekanie: jakoś to będzie!

Kto czeka, jest niepewny, ale wciąż jeszcze na tyle pewny, by dalej czekać. Kto
czeka, nie ma spokoju, a mimo to może wytrwać, wytrzymać. Kto czeka, boi się, że
czeka na próżno, ale strach ten nie niszczy go.

Adwent to życie w postawie oczekiwania. Być w stanie czekania i żyć tym, na co
czekamy - to rzeczywistość wierzących ludzi. Adwent to nie tylko czas w roku
kościelnym, lecz także postawa życiowa i postawa wiary. To czekanie nie
paraliżuje nas, raczej domaga się aktywności, zaangażowania - takie jest
chrześcijańskie życie i działanie w dzisiejszym świecie.

W czasie Adwentu należy mieć uszy otwarte na obietnicę Boga, wyjść Mu
naprzeciw z otwartymi ramionami, Jemu-który ma do nas przyjść.

Czekanie opłaca się, ponieważ On tu jest.



Zapomniano o narodzinach cesarza

Od 1700 lat chrześcijanie obchodzą święta Bożego Narodzenia. Zawsze
wspominają przy tym bożonarodzeniową historię, historię, którą spisał św. Łukasz,
a która zaczyna się w następujący sposób:

,,W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta..."

August był cesarzem Rzymu 2000 lat temu. Był potężny. Jego królestwem było
Imperium Rzymskie, ogromne tereny wokół Morza Śródziemnego, cesarstwo z
wieloma krajami.
Wszędzie stacjonowały oddziały cesarza - rzymskie legiony maszerowały po
wszystkich ulicach, pływały po morzach, chroniły granic, pilnowały pokoju.
Był to czas pokoju. August nazywany był cesarzem pokoju, wybawcą świata.
Pewien wielki poeta powiedział o nim: ,,On przynosi nam nowe czasy. Od tej pory
będzie zawsze panował pokój. On jest dla nas jak Bóg".
Ludzie tęsknili za pokojem. Wierzyli w Augusta. Budowali mu świątynie i ołtarze.
Przynosili dla niego ofiary. Dla boskiego Augusta Rzymianie wyrzeźbili napis w
kamieniu: ,,Cesarz jest naszym bogiem. On jest panem wszystkich ludzi. Nareszcie
do nas przyszedł. Jest Adwent, czas przybycia. On przynosi nam radosną nowinę".
Rzymianie wszędzie o tym opowiadali, na wyspach i na kontynentach: „Jeden
dzień przyniósł nam to całe dobro - dzień jego narodzin!"
W tym samym czasie, gdy Rzymianie głosili to w swoim cesarstwie, gdy wyryli w
kamieniu - Narodziny cesarza, początek świata - w tym samym czasie zdarzyły się
inne narodziny, narodziny na krańcu cesarstwa.
W małej prowincji, w krainie Żydów, w Judei.
Narodziny w biedzie, narodziny Jezusa.
Nikt nie napisał niczego o tych narodzinach. Nikt nie wyrył niczego w kamieniu.
Nikt nie zna już roku tych narodzin ani nawet dnia.
Wtedy jeszcze nie.
Nikt nie wiedział,
Nikt nie spytał o narodziny. Co wyrośnie kiedyś z tego dziecka. Wtedy jeszcze nie.
Ale te narodziny przyniosły światłość dla świata. I promieniuje ona jeszcze dzisiaj -
jasne, silne światło.
O narodzinach cesarza zapomniano.



Jak korzystać z materiałów w tym pakiecie?

W całym pakiecie znajdziesz wiele materiałów, z których możesz wybrać, co jest
odpowiednie dla Waszej rodziny, dla Twoich dzieci. 
Możesz pracować zarówno z cytatami, obrazami, wierszami i proponowanymi
pastorałkami/piosenkami, ale możesz też wybrać tylko jedną formę. Możesz cytat
na każdy dzień umieścić w jakiejś formie kalendarza adwentowego widocznego
dla wszystkich członków rodziny, a możesz po prostu codziennie otworzyć Pismo
Święte i odczytać ten krótki fragment przy zaświeconej świecy w wieńcu
adwentowym. 
Poniżej znajdziesz informacje jak konkretnie wykorzystać zarówno obrazy, jak i
poezję czy cytaty z Pisma Świętego, które mogą posłużyć Wam do napisania
własnej Opowieści o Bożym Narodzeniu w swoim notatniku. 

Dodatkowo możesz pobrać również pakiet wierszy i obrazów, z których wybierzesz
jeden na tydzień do bardziej szczegółowego poznania i omówienia lub będziesz
wybierać i czytać te, które Wam się spodobają w dowolnym porządku. 

W "rozpisce" na poszczególne tygodnie adwentu znajdziesz moje propozycje
czterech piosenek w tematyce świątecznej, które możecie wspólnie słuchać i które
wprowadzą Was w tematykę świąteczną. Wystarczy, że klikniesz w tytuł w tym
pliku i link przeniesie Cię do nagrania. 

Dlaczego soboty i niedziele są puste? Niech to będzie wspólny czas nie zawalony
obowiązkami, zadaniami i wyzwaniami - nawet jeśli to zadania adwentowe. Jeśli
Twoje dziecko na co dzień uczęszcza do przedszkola czy szkoły, jeśli Ty w tygodniu
pracujesz, to weekendy niech będą spokojne i razem. Możecie wspólnie upiec
pierniczki albo wyjść na spacer i zobaczyć jak przyroda się zmienia z tej
późnojesiennej w zimową. W tym pomoże Ci również kalendarz z okienkami
przygotowany przez Natalię Kowal, a który również możesz pobrać w tym
pakiecie, który zakupiłaś. 

Mam tu również dla Ciebie małą niespodziankę - kalendarz w formie krótkich
cytatów z Pisma Świętego dla rodziców. To ma być forma, która zajmie Wam
niewiele czasu, a może wiele zmienić w Waszej relacji między sobą, między Wami a
dzieckiem, a może między Tobą, a Bogiem. 

Pięknego Adwentu!



Schemat pracy z cytatem z Pisma Świętego

Przeczytaj na głos określony cytat.
W pierwszym tygodniu Adwentu skupiamy się na proroctwach
zapowiadających narodzenie Jezusa, Zadaniem dziecka są tutaj
aktywności związane z przepisaniem tych proroctw. Możecie pobawić
się kaligrafią - jak najstaranniej przepiszcie cytat. Możecie wykorzystać
pióro, stalówkę, pisaki pędzelkowe, itp. 

W kolejnych tygodniach fragmenty Pisma Świętego są podstawą do
tworzenia własnej Opowieści o Bożym Narodzeniu. Dziecko ma do
dyspozycji notatnik i tam ilustruje i własnymi słowami opisuje to, co
przeczytaliście z Biblii. Przygotowałam 4 poziomy trudności
notatników - dla dzieci, które jeszcze nie piszą - miejsce na
zilustrowanie (notatnik zielony), dla dzieci początkujących w pisaniu z
tzw. różową liniaturą, dla dzieci (notatnik bordowy), które już lepiej
piszą (etap wczesnoszkolny) z tzw. niebieską liniaturą (notatnik
niebieski) i dla starszaków - szeroka linia (notatnik fioletowy). Na
każdej stronie jest też miejsce na obraz - dziecko może samo
zilustrować cytat, możecie odnaleźć obraz, zdjęcie, pocztówkę, itp.
Tutaj to Wy macie możliwość zaszaleć w zależności od Waszych i
dziecka możliwości i pomysłów. 

Daj dziecku szansę na swobodne opowiadanie fragmentów zanim
zacznie pisać i rysować.

Zachęć dziecko do odczytania fragmentu na głos. Być może do
nauczenia się go na pamięć - dzieci mają świetną pamięć i często
wystarczy im dwukrotne odczytanie tekstu do zapamiętania go -
warto wykorzystać ten dar i rozwijać go. 



Wskazówki do pracy z cytatami z Pisma Świętego

PRZYKŁAD PRACY Z FRAGMENTEM:

Gabriel odwiedza Zachariasza - Ewangelia wg św. Łukasza 1, 5-25
Przeczytaj Łk 1, 5-25  
Daj dziecku szansę na opowiedzenie fragmentu. Na początku możesz
zadać pytania o treść - z każdym dniem coraz mniej tych pytań będzie
potrzebnych. 
Poproś dziecko, aby to, co opowiedziało, zapisało w swoim notatniku
"Moja Opowieść o Bożym Narodzeniu" 
Oto przykład wpisu:
"Anioł przyszedł do Zachariasza, aby mu powiedzieć, że będzie miał
syna. Zachariasz nie uwierzył i dlatego stracił głos, dopóki nie urodził
się jego syn.".
W zależności od poziomu "zaawansowania" umiejętności pisarskich
dziecka, ten wpis (fragment opowieści) będzie się różnił długością,
formą, szczegółowością opisu. Zawsze możecie też po czasie wrócić do
którejś strony i ją uzupełnić lub zmienić. 
Poproś dziecko, aby zilustrowało fragmenty w pustym miejscu w
notatniku.
Możecie jeszcze raz omówić wydarzenia przedstawione w dzisiejszym
fragmencie i zastanowić się, czego możemy się z niego nauczyć lub
dowiedzieć o Bogu. 



Poezja i sztuka - jak do nich podejść?

W materiałach do pobrania znajdziesz wybór ponad 20 wierszy, 
z którymi możecie pracować podczas Adwentu. To od Ciebie zależy czy
wybierzesz jeden wiersz w tygodniu i będziecie go poznawać zgodnie 
z zaproponowanym przeze mnie na następnej stronie schematem, czy
codziennie przeczytacie inny wiersz. 
Poezja zgromadzona w tych materiałach jest bardzo różnorodna
zarówno w treści jak i trudności odbioru. Niektóre z wierszy sprawdzą
się dla maluchów, a inne będą odpowiednie dopiero dla dzieci
szkolnych. 
Być może znajdziesz tam również coś dla siebie. 

Dokładnie tak samo jest z wyborem obrazów. Masz pakiet, z którego
możesz wybierać - a może to Twoje dziecko wybierze? Są obrazy
bardziej kolorowe i radosne, a są też takie, które wprawiają nas w
zadumę. 

Pamiętaj! Tu nie chodzi o to, żeby prześcigiwać się z innymi na ilość i
atrakcyjność aktywności i zadań adwentowych, a o piękny wspólny
czas przygotowujący nas do Świąt Bożego Narodzenia. 



Schemat pracy z wierzem

PONIEDZIAŁEK
Przedstaw wiersz, czytając go na głos i omawiając wszelkie nieznane
słowa lub pojęcia i ich znaczenia.  Ciesz się wierszem.  Przeczytaj go
modulując głos lub pozwól dzieciom przeczytać go na głos, jeśli chcą. 
WTOREK
Przeczytaj wiersz na głos jeszcze raz i poproś dzieci, aby zaczęły go
przepisywać. Młodsze dzieci mogą kopiować kilka słów każdego dnia, aż do
zakończenia - lub przepisać tylko fragment.
ŚRODA
Przeczytaj wiersz na głos ponownie i wyszukajcie informacje o poecie 
i wierszu. Spójrz na globus lub mapę, aby zlokalizować miejsce
pochodzenia autora. Poszukajcie i przeczytajcie więcej wierszy tego
autora, jeśli twoje dziecko wydaje się zainteresowane. W razie potrzeby
kontynuujcie kopiowanie. Daj swoim dzieciom możliwość wyrecytowania
dowolnej części wiersza z pamięci.
CZWARTEK
Przeczytaj wiersz na głos. Poproś dziecko, aby wyrecytowało dowolne
fragmenty z pamięci. Daj dziecku materiały artystyczne i poproś je 
o narysowanie lub namalowanie obrazu, który rodzi się w jego wyobraźni
podczas czytania wiersza.
PIĄTEK
Przeczytaj wiersz ponownie i poproś dziecko, aby w razie potrzeby
dokończyło przepisywanie wiersza . Niech Twoje dziecko wybierze część
wiersza lub pełny wiersz. Poproś dziecko, aby wyrecytowało wiersz,
czytając go na głos lub z pamięci z właściwą wymową, ekspresją 
i opanowaniem.



Schemat pracy z obrazem

PONIEDZIAŁEK
Przedstaw obraz, czytając tytuł i nazwisko artysty. Obserwujcie 
i cieszcie się tym razem, rozmawiając o tym, co widzą wszyscy. Użyj
tych pytań do dyskusji:
Jakie kolory widzisz na obrazie? Jak to na Ciebie wpływa?
Jak myślisz, co ludzie robią na tym obrazie? Co tam się dzieje?
WTOREK
Obejrzyjcie jeszcze raz razem obraz i poszukajcie informacji o artyście
- malarzu.  Zlokalizujcie kraj pochodzenia artysty na mapie lub
globusie. Oblicz, ile lat temu się urodził i ile miał lat, kiedy malował
dany obraz. Poszukajcie innych obrazów tego artysty. 
ŚRODA
Obserwujcie sztukę razem i wykorzystajcie poniższe pytania, aby
rozpocząć dyskusję. 
Jak  myślisz, jak czuje się ta osoba przedstawiona na obrazie? Co
sprawia,  że tak myślisz?
Jaka jest twoja ulubiona część tego obrazu?  Dlaczego?
CZWARTEK
Obserwujcie sztukę razem i wykorzystajcie te pytania, aby rozpocząć
dyskusję. 
Wyobraź sobie , że możesz sięgnąć do środka i dotknąć tego, co widać
na obrazie. Jak czułbyś się będąc częścią wydarzeń na tym obrazie?
Czy uważasz, że ten obraz pokazuje coś, co mogło się wydarzyć?  
 Dlaczego?
PIĄTEK
Daj dziecku materiały artystyczne i poproś je o stworzenie repliki części
lub całego obrazu. Spróbuj użyć akwareli, farby akrylowej, kolorowych
kredek, ołówków lub dowolnej innej techniki. 



Pierwszy tydzień Adwentu
poniedziałek         wtorek                środa               czwartek             piątek 

BIBLIA

KOLĘDA/
PASTORAŁKA

WIERSZ

OBRAZ

Proroctwa o
narodzeniu Jezusa

 
Iz 9, 1 

ŚWIATŁOŚĆ

Proroctwa o
narodzeniu Jezusa

 
Iz 9, 5

DZIECIĘ

Proroctwa o
narodzeniu Jezusa

 
Iz 7, 14
MATKA

Proroctwa o
narodzeniu Jezusa

 
Mi 5, 1 

MIEJSCE
NARODZENIA

Proroctwa o
narodzeniu Jezusa

 
Lb 24, 17

GWIAZDA

Odczytanie/
recytacja.
Dyskusja o
słownictwie

Zagraj dziecku kołysankę

Odczytanie/
recytacja.

Przepisanie
wiersza lub
fragmentu.

Odczytanie/
recytacja.

Rozmowa o
autorze.

Odczytanie/
recytacja.

Zilustrowanie
wiersza

Odczytanie/
recytacja. Inne

wiersze o podobnej
tematyce

Obserwacja 
i rozmowa o tym,

co widać na
obrazie na

pierwszy rzut oka

Obserwacja
 i poznanie

artysty i innych
jego obrazów.

Obserwacja 
i rozmowa 

o emocjach - na
podstawie pytań. 

Obserwacja
 i "wejście do

środka obrazu"

Aktywności
twórcze/kopiowa

nie obrazu lub
jego fragmentu

Wybierz wiersz: 

Wybierz obraz: 

https://www.youtube.com/watch?v=W79wk0EVJzc


Drugi tydzień Adwentu
poniedziałek         wtorek                środa               czwartek             piątek 

BIBLIA

Proroctwa o
narodzeniu

Jezusa
 

Iz 9, 6 - 7

Gabriel u
Zachariasza

 
Łk 1, 5 - 25

Gabriel
odwiedza

Maryję
 

Łk 1, 26 - 38

Maryja 
i Elżbieta

 
Łk 1, 39 - 45

Pieśń Maryi -
Magnificat

 
Łk 1, 46 - 56

KOLĘDA/
PASTORAŁKA

WIERSZ

OBRAZ

Odczytanie/
recytacja.
Dyskusja o
słownictwie

Mario, czy już wiesz? 

Odczytanie/
recytacja.

Przepisanie
wiersza lub
fragmentu.

Odczytanie/
recytacja.

Rozmowa o
autorze.

Odczytanie/
recytacja.

Zilustrowanie
wiersza

Odczytanie/
recytacja. Inne

wiersze o podobnej
tematyce

Obserwacja 
i rozmowa o tym,

co widać na
obrazie na

pierwszy rzut oka

Obserwacja
 i poznanie

artysty i innych
jego obrazów.

Obserwacja 
i rozmowa 

o emocjach - na
podstawie pytań. 

Obserwacja
 i "wejście do

środka obrazu"

Aktywności
twórcze/kopiowa

nie obrazu lub
jego fragmentu

Wybierz wiersz: 

Wybierz obraz: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4
https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4


Trzeci tydzień Adwentu
poniedziałek         wtorek                środa               czwartek             piątek 

BIBLIA

Jan Chrzciciel
 

Łk 2, 8 - 16

Pieśń
Zachariasza

 
Łk 2, 17 - 20

Anioł odwiedza
Józefa

 
 Łk 2, 1 - 8

Podróż do
Betlejem

 
Mt 2, 9 - 12

Narodzenie
Jezusa

 
J 3, 16 - 17

KOLĘDA/
PASTORAŁKA

WIERSZ

OBRAZ

Odczytanie/
recytacja.
Dyskusja o
słownictwie

Narodził się w stajence

Odczytanie/
recytacja.

Przepisanie
wiersza lub
fragmentu.

Odczytanie/
recytacja.

Rozmowa o
autorze.

Odczytanie/
recytacja.

Zilustrowanie
wiersza

Odczytanie/
recytacja. Inne

wiersze o podobnej
tematyce

Obserwacja 
i rozmowa o tym,

co widać na
obrazie na

pierwszy rzut oka

Obserwacja
 i poznanie

artysty i innych
jego obrazów.

Obserwacja 
i rozmowa 

o emocjach - na
podstawie pytań. 

Obserwacja
 i "wejście do

środka obrazu"

Aktywności
twórcze/kopiowa

nie obrazu lub
jego fragmentu

Wybierz wiersz: 

Wybierz obraz: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jY9vWKFmQQ&list=PLSC4UuoPHWWhboO2gBrYVSri3HtWULdjm&index=17


Czwarty tydzień Adwentu
poniedziałek         wtorek                środa               czwartek             piątek 

BIBLIA

Aniołowie
budzą pasterzy

 
Łk 1, 57 - 66

Pasterze idą za
głosem anioła

 
Łk 1, 67 - 80

Mędrcy szukają
Jezusa

 
Mt 1, 18 - 25

Mędrcy
przynoszą dary

 
Łk 2, 1 - 5

Dlaczego Jezus
się narodził?

 
Łk 2, 6 - 7 

KOLĘDA/
PASTORAŁKA

WIERSZ

OBRAZ

Odczytanie/
recytacja.
Dyskusja o
słownictwie

W Betlejem się wydarzyło

Odczytanie/
recytacja.

Przepisanie
wiersza lub
fragmentu.

Odczytanie/
recytacja.

Rozmowa o
autorze.

Odczytanie/
recytacja.

Zilustrowanie
wiersza

Odczytanie/
recytacja. Inne

wiersze o podobnej
tematyce

Obserwacja 
i rozmowa o tym,

co widać na
obrazie na

pierwszy rzut oka

Obserwacja
 i poznanie

artysty i innych
jego obrazów.

Obserwacja 
i rozmowa 

o emocjach - na
podstawie pytań. 

Obserwacja
 i "wejście do

środka obrazu"

Aktywności
twórcze/kopiowa

nie obrazu lub
jego fragmentu

Wybierz wiersz: 

Wybierz obraz: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJeOMJaTarY&list=PLSC4UuoPHWWhboO2gBrYVSri3HtWULdjm&index=23


 

Zagraj dziecku kołysankę

 
Za kominem świerszczyk spał, 
całą zimę przespać chciał 
obudziła go nowina: - 
Urodziła się Dziecina, kto jej będzie grał? 
Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 
z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę usypiankę graj do snu.

Stanął świerszczyk koło drzwi, 
święty Józef zmarszczył brwi, 
a Panienka się uśmiecha:

- Chodź tu do nas, Dziecko czeka na zielone sny.
 Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, kołysankę o
zielonym, ciepłym dniu, z nut pachnących macierzanką i
rumiankiem, kołysankę- usypiankę graj do snu.

Koło żłobka świerszczyk stał, 
na zielonych skrzypkach grał. 
aż do Dziecka sen przywołał, 
sen pachnący jak te zioła 
Dziecku w żłobku dał.

Zagrał Dziecku najpiękniejszą kołysankę. 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 
Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę usypiankę grał do snu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=W79wk0EVJzc&list=RDW79wk0EVJzc&index=1


Mario, czy już wiesz?
 

 
Mario, czy już wiesz, kim okaże się Twój syn, Twój mały
chłopiec?
Mario, czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą
kroczyć?
Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń, powstrzyma wielki wiatr
Że dałaś życie Temu, kto Tobie życie dał?
Mario czy Ty wiesz (czy Ty wiesz), że pewnego dnia,
przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz (czy już wiesz), że Twój synek ma
wybawić nas od złego?
Czy Ty wiesz (czy Ty wiesz), że Twój chłopiec już
niebiańskie ścieżki zna?
Że patrząc w jego oczy, najświętszą widzisz twarz?
Mario...
Mario...
Ślepemu wzrok (ślepemu wzrok), głuchemu dźwięk,
zmarłemu życia dar (zmarłemu życia dar)
Chromemu krok (chromemu krok), niememu pieśń,
przynosi Chrystus Pan! (Przynosi Chrystus Pan!)
Mario czy Ty wiesz, kim naprawdę jest, maleńki Twój
bohater
Mario czy Ty wiesz, że pewnego dnia, On rządzić będzie
światem
Czy Ty wiesz, że to właśnie On, pokona grzech i śmierć
Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma "Jam Jest"

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4


Narodził się w stajence
 

 
Mała stajenka nic specjalnego 
Jezus się rodzi dla ubogiego.
 Nie mamy srebra 
Nie mamy złota. 
Dla wszystkich głodnych 
Nowina dobra. 

Narodził się w stajence 
Chociaż mieszkał w niebie 
tak bardzo kocha mnie 
Tak bardzo kocha ciebie. 

Maryja panna zrodziła syna
 to dla każdego dobra nowina. 
Cieszą się ludzie 
Prości i mali
tyle na ciebie Jezu czekali. 

 Narodził się w stajence 
Chociaż mieszkał w niebie
tak bardzo kocha mnie 
Tak bardzo kocha ciebie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5jY9vWKFmQQ&list=PLSC4UuoPHWWhboO2gBrYVSri3HtWULdjm&index=18


W Betlejem
 

 
W Betlejem, w Betlejem się wydarzyło
Zbawienie, Zbawienie z nieba zstąpiło.

Niebo nam się pokłoniło, Dzieciątko się narodziło

w Betlejem, w Betlejem, się wydarzyło! x 2

 Boży Syn, Boży Syn z nieba zstępuje
ludzki ród, ludzki ród z grzechu ratuje.

W Betlejem, w Betlejem takie są dziwy
Człowiek to, Człowiek to a Bóg prawdziwy.

Maryja, Maryja Dziecię piastuje
a Józef, a Józef szopy pilnuje.

Króle trzej, króle trzej dary składają
nisko się, nisko się Bogu kłaniają.

Kto żywy, kto żywy niechaj pobieży
Bogu się, Bogu się chwała należy.

W Betlejem! w Betlejem!

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJeOMJaTarY&list=PLSC4UuoPHWWhboO2gBrYVSri3HtWULdjm&index=23

