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Temat: NASZE MODLITWY Z MATKĄ BOŻĄ 

   

1. Rozpoczęcie katechety modlitwą „Zdrowaś Maryjo”. 

2. Rozmowa z dziećmi: 

– Jakie modlitwy zanoszone do Boga za pośrednictwem Matki Bożej już znasz? 

(litania, „Zdrowaś Maryjo”) 

Wiemy o tym, że anioł przyszedł do Maryi i zapowiedział Jej, że będzie Matką Syna Bożego. 

Powiadomił Ją również, że Jej krewnej, Elżbiecie, urodzi się dziecko. Maryja postanowiła w 

związku z tym pójść do Elżbiety. Elżbieta ucieszyła się z tego, że Maryja tak się o nią troszczy i 

chce jej pomóc.Powiedziała więc do Niej: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i 

błogosławiony owoc Twojego żywota”. 

– W jakim celu Maryja udała się do Elżbiety? 

– W jaki sposób Elżbieta powitała Maryję? 

3. Nowe pojęcia 

Właśnie te słowa powtarzamy teraz w modlitwie, którą znamy. Jest to modlitwa „Zdrowaś 

Maryjo”. 

Wyjaśniamy trudne słowa z modlitwy („błogosławiona”, „owoc żywota”). 

Słowo „błogosławiona” można zastąpić słowem „szczęśliwa”. Maryja okazała się najszczęśliwszą 

z niewiast, czyli kobiet, ponieważ miała urodzić Syna Bożego. 

– Jakie znasz owoce? 

Owoc to dar jakiejś rośliny. Na przykład jabłko jest owocem jabłoni, orzech jest owocem leszczyny, 

banan owocem bananowca. Te drzewa dają nam owoce. W modlitwie „Zdrowaś Maryjo” mówimy: 

„błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”, ponieważ Maryja dała nam Jezusa. Jest On więc 

wydanym przez Nią owocem. 

Dobry Jezus bardzo kocha swoją Mamę i dlatego wysłuchuje wszystkich próśb, z jakimi Ona 

zwraca się do Niego. Ludzie proszą więc Maryję, żeby przekazała Jezusowi ich prośby. Ponieważ 

Maryja tak bardzo troszczy się o ludzi, wszyscy przychodzą do Niej jako do swojej Matki. Jest więc 

Ona Matką Jezusa, ale i naszą. Dziękując Jej za to, zaśpiewamy teraz pieśń. 

3. Pieśń „Była cicha i piękna jak wiosna”- osłuchanie się z piosenką.  

 

Była cicha i piękna jak wiosna, 

żyła prosto, zwyczajnie jak my. 

Ona Boga na świat nam przyniosła 

i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 

Matka, która wszystko rozumie, 



sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlUuti34FZg  

4. Karta pracy Maryja.  

 

 

5. Nauka rymowanki: 

Do Maryi się zwracamy, nasze prośby Jej oddamy. 

6. Nauka pieśni „Była cicha i piękna jak wiosna”- próby śpiewania.  

7. Kolorowanka Maryja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlUuti34FZg


 

8. Nauka modlitwy „Po twoją obronę”.  

 



 

9. Śiewanie piosenki „Gdy na morzu wielka burza”- ilustronanie ruchem słów piosenki.  

 

Opracowała – Dorota Kuczaj 
 

 


