KONSPEKT KATECHEZY
Przedszkole
XX Dzień Papieski – „TOTUS TUUS”
Temat katechezy: Maryja to nasza mama
I. Założenia edukacyjne

1. Cel katechezy - wymagania ogólne
• Ukazanie co oznacza, że Maryja jest matką ludzi
• Kształtowanie postawy ufnej modlitwy do Maryi
2. Metody i techniki: rozmowa sterowana, analiza tekstu biblijnego, pokaz;
3. Środki dydaktyczne: zdjęcia, nagranie, komputer, projektor, Pismo Święte,
różaniec, szkaplerz, cudowny medalik.

II. Przebieg katechezy

0. Modlitwa:
K: Pomódlmy się do naszego anioła stróża, aby prowadził nas zawsze bezpiecznie
do Jezusa i naszej Matki Maryi. Aniele Boży
1. Sytuacja egzystencjalna

Katecheta wyświetla lub pokazuje dzieciom zdjęcia ukazujące matkę i dziecko – np. mama
i dziecko tuż po urodzeniu, na spacerze, przy zajęciach szkolnych, modlących się razem itd.
– zdjęcia można pobrać z darmowych serwisów graficznych – np.
https://pixabay.com/pl/ Następnie prowadzi dialog z dziećmi.
K: Jakie sytuacje ukazują nam zdjęcia? W czym wyraża się miłość matki do
dziecka? Dlaczego mama jest tak ważna w życiu dziecka?
Katecheta obok wcześniejszych zdjęć umieszcza wizerunek Maryi.

POSTAWIENIE PROBLEMU: Myślę, że wszyscy rozpoznajecie kto to jest. Jak sami o niej
mówimy to Matka Boża. To ona urodziła Jezusa, troszczyła się o Niego – tak jak czyni to
kochająca mama. Ale często mówimy, że to także nasza mama – dlaczego i co to oznacza
– dowiemy się podczas dzisiejszej katechezy.
2. Treść orędzia zbawczego

Katecheta zaprasza dzieci do wysłuchania fragmentu Ewangelii – prosi, aby wszyscy
wstali, zapala święcę i odczytuje fragment Ewangelii wg św. Jana – J 19, 25-27. Następnie

prosi, aby dzieci usiadły. Wyświetla lub przywiesza obraz ukazujący opisaną scenę i
prowadzi dialog z dziećmi.
K: To bardzo krótki fragment, ale bardzo ważny dla nas. Pomyślcie:
• Jakie wydarzenie z życia Jezusa i Maryi opisał św. Jan?
• Jak myślicie – dlaczego Jezus oddaje Maryję pod opiekę umiłowanemu
uczniowi?
• Dlaczego Maryja ma się zająć umiłowanym uczniem?
• Co zrobił umiłowany uczeń w po śmierci Jezusa?
Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi dzieci.

K: Jezus troszczy się zarówno o swoją Matkę jak i umiłowanego ucznia. Św. Jan celowo
nie użył swojego imienia, abyśmy w miejsce umiłowanego ucznia mogli wpisać swoje
imię. Gdy dziś czytamy tę Ewangelię możemy usłyszeć, że Jezus mówi – Aniu, Adamie,
Krzysiu itd. Maryja to twoja druga mama. Czasami jednak zdarza się tak, że staje się
nawet pierwszą mamą. Posłuchajcie pewnej historii.
Katecheta prezentuje dzieciom film. (czas od 0:20 do 6:10)
https://youtu.be/HHOX03Pmd5s?t=20 (stan z dnia 21 sierpnia 2020 r.)
Katecheta prowadzi dialog z dziećmi

K: Spróbujemy sprawdzić co zapamiętaliście z tej historii:
• O kim opowiadał ten film?
• Gdzie urodził się i mieszkał Karol Wojtyła?
• Jakim dzieckiem był Karol Wojtyła?
• Co stało się z jego mamą?
• Co po śmierci mamy zrobił ojciec Karola?
Katecheta zbiera i podsumowuje wypowiedzi dzieci.

K: Historia Karola Wojtyły pokazuje, że to co wydarzyło się dwa tysiące lat temu pod
krzyżem dokonuje się także i dziś zawsze, gdy przychodzimy do Maryi, aby prosić ją o
pomoc lub podzielić się tym co dobrego spotkało nas w życiu. Maryja zaś troszczy się o
nas i wspomaga. Udziela potrzebnych łask naszym mamom, aby miały siłę, mądrość i
przede wszystkim miłość . Dla tych zaś, którzy z różnych powodów stracili swoją mamę
staje się pierwszą i najważniejszą mamą.
3. Aktualizacja odkrytej prawdy

Katecheta kładzie przed dziećmi – różaniec, cudowny medalik, obrazek Matki Bożej,
szkaplerz, zdjęcie ukazujące pielgrzymów. Prosi, aby dzieci nazwały poszczególne

przedmioty lub powiedziały z czym się im kojarzą. Katecheta zbiera wypowiedzi dzieci i
podsumowuje je.
K: Najlepszy sposób by zwrócić się do naszej Mamy Maryi to modlitwa. Możemy to
zrobić w domu za pomocą różańca, ale także odwiedzając sanktuaria, czyli miejsca, które
Maryja sama wybrała, aby spotkać się ze swoimi dziećmi. O obecności Maryi i jej opiece
przypominają nam obrazy zawieszone na ścianach w domu oraz medalik lub szkaplerz,
który nosimy na szyi. Kiedy jest nam źle możemy popatrzeć na obraz Maryi lub chwycić
za medalik i opowiedzieć jej o tym. Ona czeka, aby nas wysłuchać!
Katecheta może także nauczyć dzieci piosenki.

K: Przed nami XX Dzień Papieski, kiedy przypominamy sobie kim był św. Jan Paweł II i
co zrobił dla naszej Ojczyzny i świata. Posłuchajcie piosenki opowiadającej o jego życiu –
także zaufaniu do Maryi!
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9C7r3dtxI (stan z dnia 21 sierpnia 2020 r.)
4. Praca domowa

K: Porozmawiajcie z waszymi rodzicami lub starszym rodzeństwem o św. Janie Pawle II
–jakie mają związane z nim wspomnienia. Może macie jakieś obrazy, albumy ukazujące
życie Papieża. Pooglądajcie je wraz z rodzicami.
5. Modlitwa

K: Pomyślcie teraz o osobie, którą znacie i wiecie, że przeżywa teraz jakąś trudną
sytuację. Powierzmy tę sprawę Maryi. Zdrowaś Maryjo…
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