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Konspekt katechezy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

(Grupa: uczniowie z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym, klasa IV-VIII) 

 

Temat: Narodzenie Pana Jezusa. 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 

Ukazanie czym jest Boże Narodzenie. 

Kształtowanie postawy otwartości na przyjęcie Jezusa do serca. 

Cele operacyjne: 

- uczeń rozpoznaje na zdjęciu/obrazku szopkę; 

- uczeń wśród wielu obrazków rozpoznaje i wskazuje elementy związane z Wigilią i Bożym 

Narodzeniem; 

- uczeń wie kto przychodzi na świat w Boże Narodzenie. 

Pomoce dydaktyczne: 

- zdjęcia przedstawiające Wigilię, opłatek, szopkę, Pismo Święte, choinkę; 

- zdjęcie przedstawiające Świętą Rodzinę; 

- plansza z choinką; 

- obrazki z elementami służącymi do przystrojenia choinki; 

- kredki, plansze, klej; 

- plansza z modlitwą; 

- tablice AAC z sakramentem pokuty i pojednania oraz przedstawiające symbole Bożego 

Narodzenia. 
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Przebieg: 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Modlitwa: wspólnie z katechetą uczniowie śpiewają kolędę „Dzisiaj w Betlejem…”. 

Zanosimy nasze modlitwy do Boga (mówimy o co prosimy/za co dziękujemy/ 

za co przepraszamy). W kwestii uczniów mających trudności z komunikacją warto 

wykorzystać program do komunikacji MÓWik (jeśli uczeń korzysta) oraz piktogramy. 

Warto także przy użyciu planszy wspomóc uczniów ułożeniu brakujących 

słów/obrazków do wybranej modlitwy. 

3. Wprowadzenie w lekcję: słuchamy biblijnego opowiadania o narodzeniu Pana Jezusa 

(na podst. Łk 2, 1-20). Rozmawiamy o ubóstwie, o tym, że Pan Jezus przychodzi 

przede wszystkim do osób samotnych, słabych i smutnych. Boże Narodzenie to radość 

i warto przygotować swoje serca poprzez spowiedź. Ukazujemy piktogramy 

przedstawiające spowiedź, analizujemy każdą kartę z uczniami. 

4. Rozwinięcie tematu:  

- wieczerzą wigilijną zaczynamy świętować urodziny Pana Jezusa. W tym czasie 

pomagamy stroić choinkę, pomagamy w przygotowaniach do kolacji wigilijnej, 

czytamy/wysłuchujemy fragment z Pisma Świętego, dzielimy się opłatkiem, składamy 

życzenia, śpiewamy kolędy, idziemy na Pasterkę. Najważniejsze są dobre, czyste 

serca, które chcą kochać Jezusa i przyjąć Go do serca. Katecheta przedstawia 

ilustracje.  

- uczniowie otrzymują na dużych kartach choinkę oraz papierowe ozdoby  

do przystrojenia choinki, uczniowie wspólnie z katechetą przyklejają ozdoby; 

- praca klasowa: uczniowie otrzymują kartonową szopkę w której należy umieścić 

Świętą Rodzinę. Ustawiamy wspólnie klasową szopkę.  

- katecheta przedstawia ilustracje z tradycjami bożonarodzeniowymi  

i obrazki nie związane z tymi wydarzeniami. Katecheta z uczniami wybiera  

i przyporządkowuje obrazki związane z Bożym Narodzeniem. Następnie uczniowie 

dokonują tego samodzielnie. 

- Utrwalenie materiału: wspólna pastorałka „Świeć gwiazdeczko…”.  

Prezentacja obrazka ze Świętą Rodziną i gra multimedialna: 

https://view.genial.ly/61a504d1b2876c0e0a07097b/interactive-content-gra-memory-

boze-narodzenie  

5. Modlitwa: wspólna modlitwa przed szopką klasową. 
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