
Religia – Temat; TRZEJ KRÓLOWIE SKŁADAJĄ DARY JEZUSOWI 
 
Kochane dzieci drodzy rodzice.  
Witam was bardzo serdecznie w Nowym 2021 Roku. 
 
– Kto z was widział szopkę w kościele, na obrazku, a może w domu pod choinką ? 
– Kogo przestawiają ustawione tam figurki? 
Dziś porozmawiamy o tym, kto jeszcze odwiedził Jezusa w szopie. 
 Posłuchajmy. 
 
 Daleko od Betlejem mieszkało trzech bardzo mądrych ludzi, to znaczy mędrców. Mędrcy ci czerpali 
wiedzę ze starych ksiąg, bo chcieli odkryć, co jest w życiu najważniejsze. W ten sposób dotarła do 
nich wiadomość, że gdy na niebie pojawi się dziwna, wyjątkowa gwiazda, będzie to znakiem narodzin 
tak wielkiego Króla, jakiego nigdy jeszcze nie było. 
 
 Będzie to Król królów, Król nad królami. Odtąd co noc pilnie obserwowali niebo. Mijały kolejne 
noce, a wyjątkowej gwiazdy ani śladu. Już im się nie chciało czekać. Aż pewnego razu jeden z Trzech 
Mędrców ją ujrzał, więc razem postanowili udać się w drogę do największego Króla na świecie.– 
Musimy Mu zanieść najwspanialsze, najdroższe prezenty – stwierdził pierwszy, a dwóch pozostałych 
zgodziło się na to z ochotą.  
Zapakowali więc swoje dary. 
 Pierwszy uznał, że najlepszym prezentem będzie złoto, ponieważ oznacza dostatek i władzę. 
 Drugi zabrał kadzidło. Kadzidłem jest mieszanka wspaniałych ziół, które przy spalaniu wydzielają 
piękny zapach. Tym zapachem oddaje się w świątyniach cześć Panu Bogu. Kadzidło jest bardzo 
cenne, droższe nawet nieraz od złota.  
Trzeci zabrał mirrę. Mirra to taka bardzo droga maść, przeznaczona dla kapłanów i królów.  
Mędrcy ruszyli w drogę. Już po kilku dniach byli bardzo zmęczeni, lecz ich to wcale nie zniechęcało. 
Na przemian padał deszcz albo świeciło słońce, a oni szli, szli, szli. Kierunek wskazywała im gwiazda. 
Po długiej podróży, gdy zaczynało im już brakować sił, dotarli do miasteczka Betlejem. 
 Tam w ubogiej szopie znaleźli Dzieciątko Jezus i Jego Matkę, Maryję, oraz Józefa. 
 

 
.  
 
Pokłonili się przed Jezusem, składając Mu swe dary, bo wiedzieli, że On jest w jednej osobie ich 
Królem i Bogiem. Maryja przemówiła do nich:– Dziękuję, że przyszliście do mojego Syna. Dziękuję 
za dary, a zwłaszcza za trud, jakiego wymagała od was ta długa i niebezpieczna podróż. 
 
 



 
 Kochane dzieci. 
 
– W jaki sposób trzej Mędrcy dowiedzieli się o tym, że ma się narodzić Król? 
– Co prowadziło Mędrców do Betlejem? 
 
W środę 6 stycznia Objawienie Pańskie. Postarajcie się z rodzicami przyjść do 
Kościoła na godzinę 11.30 pokłonić się świętej rodzinie oraz zobaczyć gości 
którzy dotarli do Jezusa. Dzieci przychodzą przebrane ( za Matkę Bożą, 
Świętego Józefa, Królów, Aniołków, Świętych itp.) 
 
W tym dniu święcona jest kreda, którą wykonujemy na drzwiach naszych domów specjalny 
pamiątkowy napis: K+M+B. albo C+M+B. 
 
Ten napis, który wykonujemy na drzwiach naszych domów, oznacza, że mieszkają w nim ludzie, 
którzy uwierzyli w Jezusa tak jak Trzej Królowie. 
 

Praca domowa . 

Bardzo proszę, żeby dzieci w domu przy pomocy rodziców narysowały i 
pokolorowały trzy korony oraz zaśpiewali kolędę pt. ..Tryumfy Króla 
niebieskiego.. 

 

 

 

 

 

   Pozdrawiam was serdecznie.   Zostańcie z Panem Bogiem . 

                                                                  Do zobaczenia pani Czesława. 


