
 

Dzień dobry Rodzice i dzieci! 
 

 

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020  

Temat: Nasze mamy są kochane 

 

Cele katechetyczne –  

– Zrozumienie prawdy, że należy okazywać mamie miłość, 

– Wzbudzanie wdzięczności wobec mamy za okazywane serce. 

 

 

1. Mówiliśmy, że w maju ludzie szczególnie dużo mówią  o Maryi – Mamie 

Jezusa. Dzisiaj zaczniemy zajęcia od poproszenia jej, aby zaniosła nasze 

modlitwy do Boga. Poproszę teraz mamusię lub tatusia, aby przeczytali kilka 

wezwań, które utworzą litanię, a wy będziecie odpowiadać „Módl się za 

nami”. 

Maryjo, Matko Dzieciątka Jezus – módl się za nami. 

Maryjo, opiekunko dzieci – módl się za nami. 

Maryjo, pocieszycielko smutnych dzieci – módl się za nami. 

Maryjo, wzorze dla naszych mam – módl się za nami. 

 

2. Dzisiaj na katechezie będziemy mówili o kimś bardzo ważnym. Posłuchajcie  

krótkiej zagadki: 

Dobra, miła i kochana, 

O swe dzieci zatroskana. 

To jest nasza ukochana… 

 

Zapraszam was do przedstawienia scenek z życia mamy, np.: 

1. Mama gotuje obiad. 

2. Mama odkurza pokój. 

3. Mama wiesza pranie. 

4. Mama prasuje ubranie dziecka. 

5. Mama odpoczywa i pije kawę. 

6. Mama modli się. 

 

To tylko kilka przykładów zatroskania mamy o swoje dzieci. Zastanówcie się, jak 

jeszcze wasze mamy dbają o was. 

– W jaki sposób wasze mamy okazują wam troskę, miłość? 

 

 

 

 



3. Nauczymy się rymowanki: 

 
 

4. Opowiadanie 

Dzień mamy 

Tego dnia tata obudził Julkę i Karola wcześniej niż zwykle. Uczynił to bardzo cicho, 

aby nie przeszkadzać mamie.  

– Dzieci, wstańcie – powiedział – mamy przecież przygotować niespodziankę dla 

mamy. To dziś jest jej święto. Już pokroiłem chleb, a teraz wychodzę kupić kwiaty. 

Wy cichutko dokończcie śniadanie.  

Tata wyszedł, a Julka i Karol szybko ubrali się i poszli do kuchni. Nakryli stół 

pięknym obrusem i przygotowali uśmiechnięte kanapki. Zaraz potem wrócił tata 

z bukietem kwiatów. Następnie wszyscy udali się do mamy i zaśpiewali dla niej „Sto 

lat”.  

Mama, słysząc radosny śpiew, otworzyła oczy i uśmiechnęła się mile zaskoczona. 

Jeszcze bardziej się zdziwiła, gdy Julka wręczyła jej bukiet kolorowych kwiatów, 

a Karol sok i kawałek pysznego ciasta. 

To zamieszanie obudziło małą Zuzię, która stojąc w łóżeczku wypowiedziała swoje 

pierwsze słowo – „mama”. 

Wzruszona mama powiedziała: 

– Dziękuję wam. Zrobiliście mi wspaniałą niespodziankę. Bardzo was kocham. 

 

 
Zobacz, jak rodzina Julki świętuje Dzień Matki.  



5. Jak widzicie, wasze mamy mają bardzo dużo pracy. Każdego dnia troszczą się 

o was, bo bardzo was kochają. Wszyscy możemy okazać miłość i wdzięczność 

naszym mamom.  

 

Jabłko jest owocem jabłoni, tak jak np. banan owocem bananowca. Te drzewa dają 

nam owoce. W modlitwie „Zdrowaś Maryjo” mówimy słowa: „błogosławiony owoc 

żywota twojego, Jezus”, ponieważ Maryja dała nam Jezusa. Jest On więc owocem 

jej życia. Każde dziecko jest owocem życia swoich rodziców.  

Wskażcie na obrazku rodziców Julki. 

Połączcie w pary obrazki i pokolorujcie je według wzoru – rys. w załączniku. 

 

 
 

6. Na zakończenie pomódlcie się: 

Dobry Boże, dziękuję ci: 

– Za to, że moja mama mnie kocha. 

– Dziękuję Ci, Panie. 

– Za to, jak troszczy się o mnie każdego dnia. 

– Dziękuję Ci, Panie. 

– Za to, że mnie przytula. 

– Dziękuję Ci, Panie. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na zdjęcia Waszych prac  

(adres e-mail: religia@przedszkolegorki.pl),  

Bożena Wawrzeczko 


