KONSPEKT KATECHEZY
Klasy I - IV
XX Dzień Papieski – „TOTUS TUUS”
Temat katechezy: Maryja Matką każdego człowieka
I. Założenia edukacyjne

1. Cel katechezy - wymagania ogólne
• Ukazanie co oznacza, że Maryją jest Matką wszystkich ludzi oraz w czym
wyraża się postawa jej zawierzenia.
• Kształtowanie postawy częstej modlitwy różańcowej, jako wyraz
zawierzenia Maryi.
2. Metody i techniki: rozmowa sterowana, praca ze schematem, pokaz, analiza
tekstu biblijnego,
3. Środki dydaktyczne: tablica, kreda, Pismo Święte, projektor, komputer.
II. Przebieg katechezy
0. Modlitwa:
K: Czas katechezy, który jest przed nami, a także sprawy – te trudne oraz
radosne, które nosimy w naszych sercach zawierzy Chrystusowi przez ręce Maryi. Pod
Twoją obronę…
1. Sytuacja egzystencjalna

Katecheta stawia dzieciom kilka pytań
K: Dlaczego mama jest tak ważna w życiu dziecka? (pisze na tablicy słowo mama)
Jak mama pokazuje, że kocha swoje dziecko? (słowo „mama” otacza rysując serce).
Katecheta zapisuje wypowiedzi dzieci wokół serca. Następnie je zbiera i podsumowuje.

POSTAWIENIE PROBLEMU: Mama jest jedną z najważniejszych osób w życiu każdego
człowieka. Dziś jednak odkryjemy, że każdy z nas ma jeszcze jedną Mamę. Wspiera ona
mamy ziemskie w opiece nad swoimi dziećmi, a tych, którzy stracili swoją mamę otacza
szczególną miłością. Przewodnikiem dziś zaś będzie dla nas św. Jan Paweł II.
2. Treść orędzia zbawczego

K: W tym roku przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża
Jana Pawła II. Za chwilę przeniesiemy się w czasy jego dzieciństwa. Oglądajcie uważnie i
starajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Zwróćcie szczególną uwagę na to skąd
wzięła się szczególna miłość Karola Wojtyły do Matki Bożej.
Katecheta prezentuje dzieciom filmy. Po każdej z części zadaje im pytania.

Cz. 1 (0:20 – 2:24) - https://youtu.be/HHOX03Pmd5s?t=20 (stan z dnia 21 sierpnia
2020 r.)
• Kiedy urodził się Karol Wojtyła?
• Gdzie urodził się Karol Wojtyła?
• Jak mieli na imię rodzice Karola Wojtyły?
• Dlaczego narodziny Karola były tak wyjątkowe?
Cz. 2 (2:25 – 5:10) - https://youtu.be/HHOX03Pmd5s?t=20 (stan z dnia 21 sierpnia
2020 r.)
• Jak Karol Wojtyła dowiedział się o śmierci mamy?
• W jakich okolicznościach zmarł brat Karola Wojtyły?

Cz. 3 ( 5:11 – 6:58) - https://youtu.be/HHOX03Pmd5s?t=310 (stan z dnia 21 sierpnia
2020 r.)
• W jaki sposób ojciec troszczył się o wychowanie syna?
• W jaki sposób ojciec pokazywał Boga Karolowi?
• Na kogo wskazał Karolowi ojciec jako szczególną opiekunkę?
Cz. 4 (7:25 – 9:35) – https://youtu.be/HHOX03Pmd5s?t=445 (stan z dnia 21 sierpnia
2020 r.)
• Jak zrodziło się powołanie Karola Wojtyły?
• Skąd Karol czerpał w życiu siłę?
Katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci.

K: Karol Wojtyła właściwie od chwili urodzenia był związany z Maryją. Urodził
się bowiem, gdy w kościele śpiewano majówkę. Relacja z Maryją pogłębiła się, gdy
umarła jego mama. Od tego czasu za wskazaniem swojego ojca miłości matki szukał u
Maryi. Wyraził to pięknie w słowach TOTUS TUUS – Cały Twój Maryjo. (Katecheta
zapisuje na tablicy „TOTUS TUUS Maryjo”). Co jednak oznaczał ten zwrot dowiemy się
wracając do wydarzenia, które na kartach Ewangelii zapisał św. Jan.
Katecheta odczytuje perykopę J 2,1-12, a następnie prowadzi z uczniami dialog.
K: O jakim wydarzeniu pisze św. Jan?

•
•
•
•
•
•
•

Jakich zapamiętaliście bohaterów?
Co wydarzyło się podczas wesela?
Kto dostrzegł, że brakuje wina?
Co zrobiła Maryja?
Jak zakończyła się historia?
Spróbujcie na podstawie tego wydarzenia powiedzieć jaka jest Maryja?
Czego uczy nas Matka Boża w tej scenie?

Katecheta zbiera wypowiedzi dzieci i podsumowuje.

K: Patrząc na wydarzenia w Kanie Galilejskiej możemy powiedzieć, że Maryja jest czuła
na los ludzi, dostrzega jeszcze przed nimi zagrożenia i trudne sytuacje. Nie pozostaje
bezczynna, ale natychmiast szuka rozwiązania sytuacji. Dzięki temu i my możemy mieć
pewność, że czuwa nieustannie nad nami i zawsze nas wysłucha, gdy przyjdziemy do
niej z naszymi trudnościami i problemami. Ale oprócz tego Maryja uczy nas, że we
wszystkim mamy słuchać Jezusa tak jak ona to robiła.

Katecheta słowa „TOTUS TUUS Maryjo” otacza rysując serce. Następnie rysuje dwie
strzałki i pisze przy nich „Czuła na cierpienia i potrzeby swoich dzieci” oraz „Przypomina
nam, że mamy we wszystkim słuchać Jezusa” (strzałek nie piszemy w klasie pierwszej –
zostawiamy tylko napis i serce)
3. Aktualizacja odkrytej prawdy
K: Szczególną modlitwą umiłowaną przez św. Jana Pawła II był różaniec. Właściwie się z
nim nie rozstawał. To podczas modlitwy różańcowej dzielił się z Maryją swoimi
trudnościami i radościami. Modlił się za swoich najbliższych i przyjaciół. Jak kapłan i
biskup, kardynał, a później papież modlił się za tych, do których był posłany. Ale od
Maryi uczył się także czego Jezus oczekuje od niego. Wsłuchiwał się w Jego głos, gdy nie
wiedział co zrobić lub co powiedzieć. To zaproszenie również dla nas. Nie tylko w
październiku, który przeżywamy, ale każdego dnia modlić się na różańcu. Odmówić
chociaż jedną dziesiątkę. Aby o tym pamiętać przerysowując do zeszytu schemat, który
macie na tablicy obrysujcie go różańcem.
4. Zapis do zeszytu – notatka:

Schemat, który powstał w czasie lekcji.
5. Praca domowa
K: Obejrzyjcie wraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem do końca film, który
zaczęliśmy na lekcji. Zapytajcie o ich wspomnienia dotyczące osoby i życia św. Jana
Pawła II.

6. Modlitwa
Jako modlitwę można wykorzystać piosenkę – „Powierz się Matce”
https://www.youtube.com/watch?v=bf_yglW_PIs (stan z dnia 21 sierpnia 2020 r.)
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