
Temat. Kocham moją mamę.

1. Przywitanie  „Szczęść Boże”.

2. Modlitwa – mówimy wezwanie a dziecko odpowiada „módl się za nami”.
Czynimy znak krzyża „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
 Matko najmilsza. -  Módl się za nami. 
 Matko przedziwna. - Módl się za nami. 
 Matko dobrej rady. - Módl się za nami.
Modlitwę kończymy znakiem krzyża

3.  Kochane dzieci, wiecie już, że Maryja jest Matką Jezusa. Maryja jest także Matką każdego z nas.
Dzięki mamom, które nas urodziły, jesteśmy na świecie. To one troszczą się o nas każdego dnia. 
Czasem, zwłaszcza gdy chorujemy, czuwają przy nas nawet w nocy.
– Jak ma na imię twoja mama?
– Jak spędzasz czas ze swoją mamą?

4. Opowiadanie

Dziękuję Ci, Boże, za mamę 
Julka bardzo kocha swoją mamę. Uwielbia spędzać z nią wolny czas. W sobotę Julkę 

obudziło słońce. Gdy tylko dziewczynka otworzyła oczy, zobaczyła mamę. 
– Dzień dobry, córeczko – powiedziała z uśmiechem mama. 
– Mamo, czy nie spóźnimy się do przedszkola? – zawołała Julka. 
– Spokojnie, dzisiaj jest sobota. Ten dzień spędzamy w domu. 

Dziewczynka szybko wstała, umyła się i zaczęła jeść przygotowane przez mamę śniadanie. 
Julka bardzo lubi rozmawiać z mamą podczas śniadania i także tym razem opowiadały sobie różne 
ciekawe rzeczy. Na koniec mama powiedziała: 
– Córciu, ubierz się i pójdziemy po zakupy. Trzeba wiele rzeczy kupić, żeby przygotować obiad dla 
całej rodziny. 

Julka pomogła mamie nieść zakupy do domu. Gdy skończyły je rozpakowywać, zabrały się 
za przygotowanie obiadu i ciasta na niedzielę. Mama gotowała obiad, a Julka pomagała jej, podając 
wszystkie potrzebne rzeczy. Po przygotowaniu posiłku zabrały się za sprzątanie. Julka układała 
swoje zabawki, a mama odkurzała, myła i wycierała meble. Po południu bawiły się razem, układały
puzzle i kolorowały. Wieczorem podczas modlitwy Julka pomyślała: „Dziękuję Ci, Boże, za mamę. 
Ona ma tak dużo obowiązków. Cały dzień dba o to, abyśmy mieli czysty dom, pyszne jedzenie. 
Dziękuję Ci też, że bawi się ze mną i czyta mi bajki na dobranoc. Daj mojej mamie dużo sił”. 

5. Rozmowa na temat opowiadania
– Który dzień tygodnia Julka spędziła razem z mamą?
– Co robiły razem?
– Za kogo Julka podziękowała podczas modlitwy?

6. Rozmowa
Drogie dzieci, mama jest dla każdego z was bardzo ważna. Dba o to, abyście miały czyste 

ubrania. Gotuje dla was obiady. Stara się, żeby w domu było czysto i miło. A do tego bawi się z 
wami. Mama troszczy się o was, gdy jesteście chorzy. Za to, jak mama opiekuje się swoim 
dzieckiem, zasługuje, żeby mówić o niej z szacunkiem. 
Jest piękna piosenka o „Mamie królowej”. Posłuchajcie. 

7. Wysłuchanie piosenki.  „Mama Królowa” Arki Noego.
https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I


Mama czuwa, Mama wie, Czego każde dziecko chce.
 Mama kocha, Mama wie najlepiej,
 Czego mi brakuje, Czego potrzebuję, 
Mama kocha, Mama wie najlepiej.
Niepotrzebne Mamie Brylanty, złoto i korona, 
Ona piękna jest bez tego I Błogosławiona.
Można Ciebie namalować, Można o Tobie śpiewać, 
Bo Ty jesteś najpiękniejsza, Bo Ty jesteś Królową Nieba. 

8. W ramce narysuj portret swojej mamy najpiękniej jak potrafisz oraz kwiaty i serca wokół ramki.
Złóż mamie życzenia, wręcz narysowany portret, przytul się do mamy i powiedz:  
”Kocham Cię mamo”
 



9. Zagadka
 ONA KOCHA, W SERCU CZUJE, 
CZEGO DZIECKO POTRZEBUJE.
MOŻESZ JEJ COŚ NARYSOWAĆ,
 I Z MIŁOŚCI POCAŁOWAĆ.         (MAMA)

10. Modlitwa
 Kochane dzieci, dziś pomodlimy się za nasze mamy, o zdrowie i siły dla nich.

Dziękuję Ci Boże Ojcze za moją Mamę ... .
Za jej pomoc i dobroć, 
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.
Najświętsza Matko Jezusa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece. Amen.


