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TEMAT: KOCHAMY MARYJĘ MAMAĘ PANA JEZUSA 

 

Cel dydaktyczny: przekazanie treści związanych z zwiastowaniem 

Cel wychowawczy: szacunek wobec Maryi jako tej, którą Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Proszę aby podeszły do mnie dwie pary. 

Proszę aby para pierwsza para wspólnie dokonała wyboru między dwoma 

obrazami i uzasadniła swój wybór. (dwa obrazy, jeden czysty a drugi 

brudny) 

 

Dzieci z drugiej pary otrzymują do wyboru jedną z kromek chleba. Także 

musicie uzasadnić swój wybór. (dwie kromki chleba: jedna czysta, druga 

brudna) 

 

Dlaczego wybraliście taki rysunek? (jest ładny, czysty) 

Dlaczego wybraliście tę kromkę chleba? (jest czysta) 

 

Na tablicy piszę słowo: CZYSTOŚĆ. 

Z czym kojarzy się wam to słowo? (higiena) 

Rysuję serce: Z czym jeszcze kojarzy się wam to słowo? (czystym sercem) 

Kto ma czyste serce? 

Czy takie serce podoba się Panu Bogu? (czyste) 

Co trzeba robić by nasze serce było czyste? 

 

Żyła kiedyś na ziemi kobieta, która miała bardzo piękne serce. Nie 

popełniła nigdy żadnego, nawet lekkiego grzechu. Co więcej jako jedyna z 

ludzi była wolna od grzechu pierworodnego. Czy wiecie kim była ta 

kobieta? (Maryja) 

Zagajka  Dwa 

plakaty: 

czysty i 

brudny; dwie 

kromki 

chleba: 

czysta i 

brudna  

4. Wymiar liturgiczny: 

Zanim przejdziemy do dalszej części katechezy chcę abyśmy nauczyli się 

piosenki. Proszę zwrócić uwagę na słowa: 

 

(nag.26). 

1. Archanioł Boży Gabryjel,  

Posłan do Panny Maryjej, 

Z majestatu Trójcy Świętej, 

Tak sprawował poselstwo k’Niej: 

Zdrowaś Mario łaski pełna, 

Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. 

2. Panna się wielce zdumiała 

Z poselstwa, które słyszała; 

Pokorniuchno się skłoniła, 

Jako Panna świątobliwa; 

Zasmuciła się z tej mowy,  

Nic nie rzekła Aniołowi. 

3. Ale poseł z wysokości, 

Napełnion Boskiej mądrości, 

Śpiew  
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Rzekł Jej: nie bój się Maryja, 

Najszczęśliwszaś, Panno miła, 

Znalazłaś łaskę u Pana, 

Oto poczniesz Jego Syna. 

4. Jezus nazwiesz Imię Jego, 

Będzie Synem Najwyższego; 

Wielki z strony człowieczeństwa, 

A niezmierny z strony Bóstwa, 

Wieczny Syn Ojca Wiecznego, 

Zbawiciel świata całego. 

5. A jakoż by to mogło być, 

Jęła Panna k’niemu mówić, 

Ja nie chcę męża nigdy znać. 

Jął jej Anioł tak powiadać: 

Iż Duch Święty z Swej miłości, 

Sprawi to w Tobie w czystości. 

 

Jak myślicie o czym jest ta piosenka? (Zwiastowanie) 

Kto by chciał na podstawie tych słów opowiedzieć scenę Zwiastowania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

5. Wymiar biblijny:  

Teraz porównajmy naszą piosenkę z tekstem biblijnym: 

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Łk 1:26-38 

26. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, 

27. do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Maryja. 

28. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. 

29. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. 

30. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 

u Boga. 

31. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

32. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 

da Mu tron Jego praojca, Dawida. 

33. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 

będzie końca. 

34. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża? 

35. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. 

36. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i 

jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 

37. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 

38. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Kto został posłany do Maryi? 

Co powiedział Anioł Maryi? 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Pismo św. 
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Kto zstąpił na Maryję? 

Co sprawił Duch Św.? 

Jaka modlitwa zawiera słowa samego Anioła? 

6. Wymiar eklezjalny:  

Pokazuję szklankę pełną wody: 

Czy możemy do tej szklanki dolać wodę? (nie) 

Dlaczego? (jest pełna) 

Tak jak ta szklanka jest pełna wody, tak Maryja jest łaski pełna, pełna 

miłości, nie ma w niej miejsca na żaden grzech. Maryja od pierwszej 

chwili swego życia pod serduszkiem swojej mamy, była pełna miłości tzn. 

Niepokalanie Poczęta. Ona nigdy nie miała i nie popełniła żadnego 

grzechu.  
Dnia 8 grudnia w Kościele obchodzimy święto Maryi, która była pełna 

miłości, tzn. bez żadnego grzechu od pierwszych minut swojego życia, 

pod sercem swojej mamy. To święto nazywa się Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi Panny. 

Pokaz i 

wykład  

Szklanka z 

wodą 

7. Wymiar egzystencjalny: 

Jak myślicie, czego uczy nas Maryja? (miłości, zaufania do Boga). 

 

My także tak jak Maryja mamy być czyści i pełni miłości do Pana Boga. 

Popatrzcie teraz na naszą szklankę. Wystarczy, że wlejemy do niej 

odrobinę atramentu a woda staje się brudna. Co jest takim atramentem w 

naszym życiu? (grzech)  

 

Dlatego zachęcam was, by każdy codziennie modlił się o czyste serce. 

 

 

 

Pokaz  

 

 

 

Atrament  

8. Podsumowanie:  
Proszę abyście w domu narysowały serce a w sercu napisali modlitwę: 

Zdrowaś Maryjo. 

 

Kogo mamy naśladować w przyjmowaniu Pana Jezusa? 

Jak Maryja przyjęła Jezusa? 

Co to znaczy, że Maryja przyjęła Jezusa z czystością, pokorą i 

pobożnością? (Jeżeli uczniowie będą mieli trudność z wyjaśnieniem, 

katecheta pomaga.) 

Kiedy Maryja przyjęła Jezusa? 

Pogadanka   

9. Zadanie domowe: 

Proszę pokolorować obrazek.  

  

10. Modlitwa końcowa:    

 

     

     
 


