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TEMAT: POZDRAWIAMY MARYJĘ 

 

Cel dydaktyczny: Maryja matka Syna Bożego a zarazem nasza matka. 

Cel wychowawczy: ufne zwracanie się do nasze Niebieskiej Matki. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Proszę abyście wysłuchały pewnego opowiadania. 

(nag. 4). 

W klasie drugiej nauczycielka zadała dzieciom zadanie zatytułowane: 

Moja mama. Wszystkie dzieci podczas pisania pracy bardzo się starały, bo 

każde z nich kochało swoją mamę. Kiedy minął wyznaczony czas dzieci 

zaczęły czytać swoje wypracowania. Na koniec zostało już tylko jedno 

zadanie – Kasi. 

Dziewczynka wstała i powiedziała: 

-Ja swoje wypracowanie zatytułowałam „Ręce Mamy”.  

Potem zaczęła powoli czytać: 

„W jednej ręce moja mama trzyma patelnię i gotuje. W drugiej ręce trzyma 

ścierkę i wyciera stół. Inną ręką podaje butelkę z piciem mojej młodszej 

siostrze. Następną ręką przygotowuje śniadanie dla mnie, taty i brata. Inną 

ręką podaje żebrakowi na ulicy pięć złotych. A w kolejnej ręce trzyma 

różaniec i przesuwa paciorki... 

-Kasiu to ile rąk ma twoja mama? – przerwał zdziwiony, Wojtek! 

Kasia jednak nie była wcale zawstydzona. Oderwała swoją głowę od 

zeszytu z wypracowaniem i powiedziała: 

-Moja mama ma tyle rąk co każda mama: dwie ręce dla taty, po dwie ręce 

dla każdego dziecka, dwie ręce dla zwierzątek w oborze, dwie ręce dla 

biednych ludzi dwie ręce dla kochanego Pana Boga kiedy się modli i 

jaszcze dwie ręce jeżeli coś jest natychmiast konieczne do zrobienia. 

Cała klasa milczała, nikt nie odezwał się ani słowem. Tę chwilę ciszy 

przerwał głos dzwonka. Na koniec lekcji pani powiedziała: pomyślcie nad 

słowami przeczytanymi przez waszą koleżankę. 

Po lekcjach Wojtek podszedł do Katarzyny i powiedział: 

-Dziękuję Ci. Twoje zadanie było bardzo ładne. Na początku wydawało mi 

się śmieszne, ale kiedy zaczęłaś wyjaśniać zrozumiałem, że moja mama 

jest taka sama, tylko, że ja nie zawsze umiem to zobaczyć i docenić a 

czasami nawet wyciskam z jej oczu łzy. 

Koleżanka popatrzyła na Wojtka, uśmiechnęła się i powiedziała: 

-Nie przejmuj się ja też nie jestem ideałem. Choć w drodze powrotnej do 

domu wstąpimy do kościoła i pomodlimy się za nasze kochane mamy. 

 

Jakie zadanie zadała pani dzieciom? 

Kto napisał wyjątkowe zadanie? 

Co napisała Kasia? 

Kto przerwał Kasi wypracowanie? 

O co zapytał Wojtek? 

Co zrobiła Kasia? 

Co się potem wydarzyło? 

Słuchowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka   

Nagranie CD 

4. Wymiar egzystencjalny: Pogadanka   



 2 

Powiedzcie mi co robi wasza mama? 

Czy kochacie swoją mamę? 

A czy zdarzy się czasami, że sprawicie swojej mamie przykrość? 

Co trzeba wtedy zrobić? 

 

Myślę, że każdy dzisiaj kiedy wróci ze szkoły ucałuje swoją mamę i 

powie: Dziękuję. Kocham Cię. 

5. Wymiar liturgiczny:  

Każdy z nas ma swoją mamę, którą bardzo kocha, która troszczy się o nas 

i chce zawsze dla nas jak najlepiej. Dlatego teraz wstaniemy i pomodlimy 

się. Zdrowaś Maryjo... (tekst znajduje się na s. 27). 

 

Można kilku uczniów poprosić by powiedzieli sami tę modlitwę. 

Modlitwa  Podręcznik  

6. Wymiar eklezjalny: 

Oprócz naszej mamy, którą widzimy na co dzień mamy jeszcze jedną 

Mamę. Czy wiecie jaką? (Maryję) 

Kto mi powie kim była Maryja? (Mamą Pana Jezusa) 

 

Pan Jezus, do którego rodziny należymy wszyscy przez Chrzest, 

przychodząc do nas na świat chciał mieć mamę tak jak każdy z nas. Bóg 

wybrał więc Maryję, młodą dziewczynę z miasteczka Nazaret i posłał do 

Niej swojego Anioła, aby oznajmił Jej, że ma zostać mamą Pana Jezusa. 

Posłuchajmy jak to było. 

  

7. Wymiar biblijny:  

Zamiast czytać można opowiedzieć poniższa perykopę. 

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. 

 

Jak miał na imię anioł? 

Jak anioł przywitał Maryję? 

Jaka była reakcja Maryi? 

Odczyt  Pismo św. 
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Co powiedziała Maryja?  

 

Pan Jezus chciał, żeby Maryja była także naszą Mamą. Dlatego możemy 

zwracać się do niej z naszymi sprawami, problemami, aby Ona 

powiedziała o nich swojemu Synowi.  

8. Podsumowanie: 

O kim rozmawialiśmy na dzisiejszej katechezie? 

Kim była Maryja? 

Jaką modlitwą możemy zwracać się do Maryi? 

  

9. Zadanie domowe: Pokoloruj obrazek.   

10. Modlitwa końcowa:    

 


