
Temat. Maryja naszą Matką.

1. Szczęść Boże

2. Modlitwa
 Dzisiaj porozmawiamy o Maryi, ale najpierw zapraszam do  modlitwy.  
Wykonajcie znak krzyża i wysłuchajcie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”
https://www.youtube.com/watch?v=EPlwekb6YGw

3. Rozmowa z dziećmi na temat mamy
– Kim jest mama? Dzieci opowiadają, o swoich mamusiach, jakie są, jak wyglądają, czym się 
zajmują.
– Czy Jezus też miał swoją mamusię?

4. Opowiadanie biblijne o Maryi

Dawno temu żyła kobieta o imieniu
Maryja. 
 Pewnej nocy przyszedł do niej anioł
z wiadomością od Boga. Powiedział,
że urodzi Syna, któremu da na imię
Jezus. Tak rzeczywiście się stało. 
Maryja opiekowała się  swoim
Synkiem, tak jak wasze mamusie
opiekują się wami: gotowała Mu,
pomagała, uczyła Go… Była przy
nim, gdy było Mu ciężko, i pocieszała
Go. Kiedy Jezus umierał na krzyżu,
powiedział do Maryi, żeby
opiekowała się ludźmi. 

Bóg zaprosił Maryję do nieba, aby tam zamieszkała. Od tej pory 
Maryja patrzy na nas z nieba. Gdy potrzebujemy pomocy i 
szczerze się modlimy, Ona prosi swojego Syna o pomoc dla nas. 
Czyni tak, bo bardzo nas kocha. 

5.  Przed chwilą wysłuchaliście krótkiej historii, chciałabym teraz 
usłyszeć, co zapamiętaliście.
– Czy Jezus miał mamę?
– Jak miała na imię Mama Jezusa?
– Gdzie teraz jest Maryja?
– Kto prosi Jezusa o pomoc dla ludzi?



5.  Karta pracy. Różnymi kolorami łączymy poszczególne osoby z Maryją. 

6.. Zadanie – zbieramy bukiet dla Maryi (jeśli jest taka możliwość, jeśli nie dzieci mogą narysować 
kwiaty dla Matki Bożej)
– Komu damy te kwiaty?
 Kwiaty będą znakiem, że my również kochamy Maryję i cieszymy się, że jest naszą Matką. 
Zebrane lub narysowane kwiaty ustawiamy  obok obrazu Maryi.

7. Modlitwa litanijna
 Stojąc lub klęcząc  przy obrazie Maryi, dzieci wykonują znak krzyża. Następnie odczytujemy kilka
wezwań z litanii, dzieci odpowiadają „ Módl się za nami”
Matko najmilsza - módl się za nami.

Matko Chrystusowa  - módl się za nami.
Uzdrowienie chorych - módl się za nami.
Królowo Aniołów - módl się za nami.
Królowo Polski - módl się za nami.

8. Zagadka
 ONA JEZUSA URODZIŁA, 
UBIERAŁA I KARMIŁA. 
PRZY JEJ OBRAZIE STAWIAMY KWIATKI.
 JAKIE JEST IMIĘ JEZUSA MATKI?           (MARYJA) 


