1. Dzisiaj w Betlejem
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna
https://www.youtube.com/watch?v=0E8J3_wjHP8&list=RD0E8J3_wjHP8&start_radio
=1&t=13
Co to jest NOWINA?
– nowa wina kogoś, kto zrobił coś złego
– nowa wiadomość
– coś związanego z winem
2. Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.
https://www.youtube.com/watch?v=jaysXjloeNE
Dopasuj słowa o podobnym znaczeniu:
• Wśród
- nad
- obok
- między
• wybierajcie się
- unikajcie drogi
- wyruszajcie, przygotujcie się do drogi
- zmieńcie trasę
3. Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

https://www.youtube.com/watch?v=1NATVb_WPnM
rozwiąż krzyżówkę:
1. Lata wysoko, przewozi ludzi.
2. Śpimy na nim w nocy.
3. Do pary z baranem pasie się na łące, ma miękkie futro.
4. Był u żłóbka w stajence z osiołkiem
5. Jest nim truskawka, jabłko, malina.
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4. Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
https://www.youtube.com/watch?v=nTcq5gsjZVw&list=PLrd3Gs6vwKFMgWsFYETLH
6Vr9aahNfFKJ&index=5
Rozkaż, co mamy zrobić (według przykładu):
• pójdziemy – pójdźmy, powitamy – powitajmy
• Czytamy - …………………
• Pijemy - ……………….
• Słuchamy - ……………………….
• Bawimy się - ………………………..
• Śpiewamy - ……………………….
5. Mędrcy świata
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
https://www.youtube.com/watch?v=Qrjt0-tmDZQ
Które słowo nie pasują do pozostałych?
- monarcha
- król
- żłób
- tron
6. Do szopy, hej, pasterze
Do szopy, hej, pasterze,
do szopy, bo tam cud
Syn Boże w żłobie leży,
by zbawić wszystek lud.
https://www.youtube.com/watch?v=L5exrp6D-pY
ułóż według wzoru: szopka – szopa, synek – syn, owieczka – owca
osiołek - ……………………..
baranek - ……………………..
uszko - ………………………
łańcuszek - ………………………..
sianko - ………………………..
7. W żłobie leży
W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu,
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!
https://www.youtube.com/watch?v=aTQK0_N12cQ

ułóż wedug wzoru: szopa – szopka, pasterz – pastuszek, żłób - żłobek
anioł - ………………………
gwiazda - ……………………….
piernik - ……………………….
ryba - ………………………..
barszcz - ……………………
8. Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
https://www.youtube.com/watch?v=-p-f5LIBcVg
Odpowiedz:
a) Gdzie przyszli pasterze?
b) Komu grają pasterze?
c) Jak grają pasterze?
d) Na czym grają pasterze?
9. Gdy się Chrystus rodzi
Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują
Pod niebiosa wyśpiewują:
„Gloria, gloria, gloria
In excelsis De-o” | x2
https://www.youtube.com/watch?v=iW2XAuO_wV0&list=PLI9Nalj0Q5Ms1VQjoA8t7
7KxzFqxZ_bAS&index=11
rozwiąż krzyżówkę:
1. Jest nad szyją, ma dwoje uszu i dwoje oczu.
2. Świeci pod sufitem.

3.
4.
5.
6.

Patrzymy przez nie, gdy chcemy wyjrzeć z domu.
Głos krowy.
„Na Wojtusie w popielniku …. mruga” – jest w ognisku.
Mała Anna.
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10. Lulajże Jezuniu
Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj
A Ty go Matulu w płaczu utulaj.
https://www.youtube.com/watch?v=XX-bwX9e95c
Które słowo nie pasuje?
- perełka
- gwiazdeczka
- pieseczek
- kocisko
- kruszynka
11. Anioł Pasterzom
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie

Pan wszego stworzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=04kB_jBDC4E
ułóż według wzoru:
1 anioł – 2 anioły – 5 aniołów
1 osiołek – 2 osiołki – 5 osiołków
1 baran – 2 …………….. – 5 ………………
1 kot – 2 ………………….. – 5 …………………
1 banan – 2 ………………. – 5 ………………….
1 stół – 2 …………………. – 5…………………….
12. Tryumfy Króla Niebieskiego
Tryumfy Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
https://www.youtube.com/watch?v=y_QqoIPT124&list=PLI9Nalj0Q5Ms1VQjoA8t77K
xzFqxZ_bAS&index=7
Co to jest DOBYTEK?
- bieda
- majątek
- zabytek
- piosenki
13. Wesołą nowinę
Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
Jak miła ta nowiną!
Mów, gdzie jest ta Dziecina?
Byśmy tam pobieżeli
I ujrzeli.
https://www.youtube.com/watch?v=RjkzPUnHYu8
ułóż według wzoru:

wesoły – smutny,
duży - ………………..
szybki - ………………
dobry - ………………
czysty - ……………………
14. Z narodzenia Pana
Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły!
Radość ludzi wszędy słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły!
https://www.youtube.com/watch?v=FDGTndq6Jzs
Ułóż według wzoru: bór - pod borem, w borze
jawor – pod …………..
dwór – pod ………………
wór – pod ……………….
stwór – pod …………………
15. Bracia patrzcie jeno
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje!
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada;
niechaj nimi Pan Bóg włada,
a my do Betlejem.
https://www.youtube.com/watch?v=ZU32ZRBeLu0
https://www.youtube.com/watch?v=4urHoG0CRkk
rozwiąż krzyżówkę:
1 – rodzeństwo, ale nie siostra
2 – kraj z piramidami
3 – rodzic, ale nie mama
4 – liżemy dla ochłody owocowe ….
5 – dorosła Ewunia
6 – z żółtkiem i białkiem
7 – gdy Ewa ma przezwisko ……….- marchewka

8 – rodzic, ale nie tata
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16. A wczora z wieczora
A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.
Boga prawdziwego, Boga prawdziwego
Nieogarnionego, nieogarnionego.
https://www.youtube.com/watch?v=98zY8KxHW8A
Jaki to NIEOGARNIONY?
- bez garnków
- bez grudek
- bez granic
- bez gofrów
17. Oj, maluśki, maluśki
Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.
Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

Śpiewajcie i grajcie mu
Małemu, małemu.
https://www.youtube.com/watch?v=zeF6yeo-hS0
ułóż według wzoru: (kamień, patyczek, błyskawica, żółw)
malutki jak ręczkawiczka
wolny jak ……………….
szybki jak ………………….
chudy jak ………………..
twardy jak …………………..
18. Gdy śliczna panna
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak jemu śpiewała
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko
lili lili laj śliczne Paniąteczko
https://www.youtube.com/watch?v=H9q5OuHUCOs
ułóż według wzoru:
kołysać – kołyska
prać - ………………
zmywać - ………………..
kosić – ……………………
kleić - …………………
19. Świeć gwiazdeczko mała
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem,
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się,
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się.
Nie mogę spóźnić się.
https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8
wstaw GWIAZDECZKĘ:
Co to jest? To jest………………..
Pięknie świeci na niebie (co?)……………………….

Przyjrzyj się dokładnie (czemu?) tej …………………………..
Przynieś mi (co?) ………………. z nieba, proszę!
Nie marzę o niczym innym tylko, to tej (o czym?)…………………………….
Będę szczęśliwy z tą (z czym?) ………………..
O! Zniknęła! Nie widzę (czego?) ……………….
Gdzie jesteś? ……………………….
20. Gore gwiazda Jezusowi
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku,
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku.
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
https://www.youtube.com/watch?v=Ud6SHgrsino
dopasuj słowa do siebie (samochód, chmura, prędki, stołek)
obłok –
auto –
szybki –
krzesło 21. Jezusa narodzonego
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
https://www.youtube.com/watch?v=1k_xSy-fAJE
ułóż według wzoru: wesoły – wesoło
szybki - …………………
krótki - …………………..
brudny - ………………….
głośny - …………………..
22. Trzej królowie
Skrzypi wóz, wielki mróz
wielki mróz na ziemi. 2x

Trzej królowie jadą
złoto, mirrę kładą.
Hej, kolęda, kolęda.
https://www.youtube.com/watch?v=GfdPKGfdyLY
Królowie jechali do Betlejem długo. Po drodze jedli obiad w restauracji. Co zjedli na
obiad?
Pierwsza litera ze słowa Rosja
Ostatnia litera ze słowa Niemcy
Pierwsza litera ze słowa Belgia
Ostatnia litera ze słowa Węgry
23. Pastorałka od serca do ucha
Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha
Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha
Już Pan Jezus w żłobie leży
Na wyścigi każdy bieży
Zobaczyć Malucha, Malucha.
https://www.youtube.com/watch?v=tYWDt9Fb4y8
Co pasuje na wigilię?
- ryba
- zapiekanka
- opłatek
- pizza
- hamburger
-popcorn
- barszcz z uszkami
24. Chojka
Chojka, chojka, zieleni się trowka, zieleni się trowka.
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka.
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka.
https://www.youtube.com/watch?v=0E8J3_wjHP8&list=RD0E8J3_wjHP8&start_radio
=1&t=13
Poszukaj, co znaczy „chojka”?
- młoda brzoza
- młoda sosna

- młoda owieczka
- młoda krówka
BONUS: Jest taki dzień:
https://www.youtube.com/watch?v=QBF0F3haAZM

