
Szczęść Boże. Witam Was na kolejnych zajęciach z religii.

Temat: Maryja naszą Matką.

Na co dzień często zwracamy się do naszej mamy. 

Kiedy cieszymy się lub smucimy z jakiegoś powodu, 

najlepiej z nią porozmawiać. Ona zawsze pocieszy i gdy 

trzeba pomoże. Mama nas kocha i troszczy się o nas. 

Bóg dał każdemu mamę tu na ziemi, ale także dał mamę, 

która jest w niebie.

- Jaką mamę mamy w niebie?

- Mamy Matkę Pana Jezusa - Maryję.

Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi. 
Bardzo się cieszymy, że jest Ona również naszą Matką. 

Dlatego chcąc Jej podziękować za Jej miłość i pokazać, że my 

również Ją kochamy, miesiąc, w którym kwitną najpiękniejsze 

kwiaty poświęcamy Maryi. 

W naszej ojczyźnie czcimy Maryję jako Matkę i Królową 

Polski.

Jedną z modlitw, które się wtedy odmawia jest litania. To taka 

modlitwa, w której zwracamy się do Maryi różnymi tytułami, aby 

Ją wychwalać, np. "Królowo rodzin", "Królowo pokoju", 

"Pocieszycielko strapionych", po każdym wezwaniu odpowiadamy 

"Módl się za nami". Ludzie modlą się w miesiącu maju do Maryi 

w kościołach i przydrożnych kapliczkach. Modlitwy te wraz 

z litanią nazywamy nabożeństwem majowym.



z

Karty pracy dla 4,5 latków w załączniku.

1. "Nabożeństwo majowe" - zobacz przy jakiej 

kapliczce modli się rodzina Karola. Czy zauważyłeś, 

że nie ma tam kwiatów? Przylej kwiaty pod kapliczką. 

Poproś rodzica albo rodzeństwo, aby pomodlili się z 

Tobą modlitwę "Zdrowaś Maryjo".

2. "Kapliczka" -dokończ kolorowanie obrazka. 

Przyozdób kapliczkę wg własnych pomysłów. Narysuj 

kwiaty w wazonie.

Spójrz na obraz Matki Bożej na stronie 109. Czy 

wiesz jak nazywa się Matka Boża przedstawiona na 

obrazie/ To Matka Boża Częstochowska. Ten obraz 

znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze od 

bardzo dawna. Wielu ludzi udaje się tam pieszo, aby 

dziękować za wszystkie łaski jakie wyprosiła dla nas 

Maryja. Codziennie na Jasnej Górze o godzinie 21.00, 

ludzie modlą się do Maryi śpiewając "Apel 

Jasnogórski".

2 załączniki






