
dr Magdalena Krejpcio 
 

Scenariusz lekcji religii dla klas IV–VI szkoły podstawowej 
 

Temat: Święty Józef jako wyjątkowa postać biblijna i wzór oddania woli Bożej. 
 
Cele ogólne: 

 poznanie św. Józefa oraz jego roli w rodzinie Jezusa, 

 kształtowanie postawy szacunku i czci dla św. Józefa poprzez modlitwę. 
 
Cele szczegółowe. Uczeń: 

 wskazuje na św. Józefa jako opiekuna ziemskiego Jezusa i męża Maryi,  

 wymienia cechy charakteru Józefa i najważniejsze wydarzenia z jego życia, 

 wskazuje czyim patronem jest św. Józef, 

 samodzielnie na tablicy interaktywnej odnajduje film w Internecie – „Św. Józef – z serii 
o świętych dla dzieci” wyd. Promyczek, na podstawie posiadanego linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0.  

 samodzielnie odszukuje fragment biblijny: Mt 2,13–15. 
 
Formy pracy: praca grupowa i praca indywidualna. 
 
Metody pracy: pogadanka, praca z fragmentem z Pisma Świętego, niedokończone zdania, 
prezentacja filmu. 
 
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, obraz Świętej Rodziny, film o św. Józefie, piosenka                     
z pokazywaniem „Gdy Pan Jezus był malutki …”, Pismo Święte, paski do wklejenia z fragmentem 
Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,13–15) oraz modlitwą do św. Józefa, karta pracy: krzyżówka, 
Internet. 
 
Wprowadzenie: 

1. Modlitwa za rodziny słowami Pozdrowienia Anielskiego. 
2. Sprawdzenie listy obecności. 
3. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.  
4. Nawiązanie do obecnego tematu poprzez pokazanie skrzyni skarbów, w której znajduje się 

zdjęcie Świętej Rodziny.  
5. Wspólna nauka piosenki „Gdy Pan Jezus był malutki…” z pokazywaniem. 

 
Rozwinięcie: 

1. Zapisanie tematu na tablicy i wyświetlenie krótkiego filmu o św. Józefie (film odtwarzany 
z Internetu poprzez kliknięcie w podany link). 

 
2. Rozmowa kierowana na podstawie filmu – uczniowie opowiadają, co zapamiętali z filmu. 

Pytania pomocnicze: 

 Kim z zawodu był św. Józef? (cieślą); 

 Kto we śnie ukazał się św. Józefowi i w jakim celu? (Anioł, który powiadomił go,  
że będzie opiekunem Syna Bożego i Jego Matki); 

 Kim by św. Józef dla Maryi? (mężem); 

https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0


 Jakie cechy przejawiał św. Józef? (dobry człowiek, kochał Maryję i Jezusa, chronił, 
opiekował się, pobożny, posłuszny Bogu, itp.).  
 

3. Odczytanie fragmentu z Pisma Świętego: Mt 2,13–15. Rozdanie uczniom pasków z tym 
samym tekstem (załącznik nr 1.) i wklejenie ich do zeszytów. 
 

4. Analiza tekstu poprzez zadawanie uczniom pytań, np.: 
– Co możecie powiedzieć na temat św. Józefa na podstawie przeczytanego tekstu? Jakim 
był on człowiekiem? (Uczniowie odpowiadają, że św. Józef chronił swoją rodzinę, troszczył 
się o nią, był posłuszny Bogu, wierzył Bogu.) 
– Co robił św. Józef po powrocie do Nazaretu? (Opiekował się Jezusem i Maryją.) 
 

5. Czyim patronem jest św. Józef i kiedy obchodzimy jego święta? (Jeśli uczniowie nie będą 
znali odpowiedzi na to pytanie, podaje ją nauczyciel: Jest patronem rodzin, robotników, 
cieśli (stolarzy), umierających i opiekunem Kościoła. Święta obchodzone  z okazji dnia św. 
Józefa przypadają na 19 marca oraz 1 maja.) 

 
Podsumowanie: 

1. Odrysowanie otwartej dłoni i rozdanie gotowych pakiecików z niedokończonymi zdaniami 
(podanymi w załączniku nr 2), wklejenie zdań niedokończonych w poszczególne palce 
odrysowanej dłoni. Pogadanka podsumowująca. 

 
2. Forma notatki niedokończonych zdań wklejona jako pakiecik zdań w odrysowanej dłoni: 

a) Św. Józef dla Jezusa był…-> 1. – kciuk, 
b) Dla Maryi był… -> 2. – palec wskazujący, 
c) Z zawodu św. Józef był… -> 3. – palec środkowy, 
d) Cechy św. Józefa… -> 4. – palec serdeczny, 
e) Św. Józef jest patronem… -> 5. – palec najmniejszy. 
 
Udzielenie odpowiedzi na zdania niedokończone:  
a) opiekunem; 
b) mężem; 
c) cieślą (stolarzem); 
d) opiekuńczy, troskliwy, odpowiedzialny, ufał i wierzył Bogu, posłuszny Bogu, pobożny; 
e) rodzin, robotników, cieśli (stolarzy), umierających i opiekunem Kościoła. 

 
3. Rozdanie karteczek z modlitwą do św. Józefa i wklejenie ich pod notatką (załącznik nr 3). 

 
4. Rozdanie kserokopii krzyżówki z pytaniami jako pracy domowej (załącznik nr 4). 

 
5. Modlitwa do św. Józefa na zakończenie odczytana przez nauczyciela i dzieci (z karteczek). 

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



Załącznik nr 1 
 
 
Fragment z Pisma Świętego do wklejenia: Mt 2, 13–15 
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 

 
Fragment z Pisma Świętego do wklejenia: Mt 2, 13–15 
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 

 
Fragment z Pisma Świętego do wklejenia: Mt 2, 13–15 
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 

 
Fragment z Pisma Świętego do wklejenia: Mt 2, 13–15 
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 

 
Fragment z Pisma Świętego do wklejenia: Mt 2, 13–15 
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 

 
Fragment z Pisma Świętego do wklejenia: Mt 2, 13–15 
„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego”. 
 
 

 



Załącznik nr 2 (ewaluacja – sprawdzenie efektów lekcji) 
 
 
 
 

 
 

a) opiekunem; 
b) mężem; 
c) cieślą (stolarzem); 
d) opiekuńczy, troskliwy, odpowiedzialny, ufał i wierzył Bogu, posłuszny Bogu, pobożny; 
e) rodzin, robotników, cieśli (stolarzy), umierających i opiekunem Kościoła. 

 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 
 
Tekst modlitwy do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
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 do św. Józefa: Św. Józefie, który opiekowałeś się Jezusem i Jego Matką, 
opiekuj się nami i naszym domem. Powierzam Ci radości i wszystkie trudne sprawy naszej 
rodziny. Wierzę, że dzięki Twojej opiece będą szczęśliwie rozwiązane.  
 
 
 



Załącznik nr 4 (krzyżówka – opracowanie własne) 
 
 
Krzyżówka 
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1. Jak brzmi chrześcijańskie określenie człowieka, który po śmierci „przebywa z Bogiem  

w niebie”? (święty) 

2. Jak brzmi pierwsza z Trzech cnót Boskich? (wiara) 

3. Jak nazywa się Bóg w Trzech Osobach? (Trójca Święta) 

4. Ulubiona modlitwa Jana Pawła II? (Różaniec) 

5. Jak brzmi imię Zbawiciela świata? (Jezus) 

6. Imię nadane Szawłowi po nawróceniu. (Paweł) 

7. Niegdyś przedstawiciel stronnictwa religijno-politycznego w starożytnym Izraelu,  

a współcześnie symbol człowieka obłudnego. (faryzeusz) 


