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Jezus daje nam swoją Matkę 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● ukazanie Maryi jako wzoru człowieka i wzoru modlitwy;
 ● kształtowanie postaw wierności, posłuszeństwa i zaufania Panu Bogu.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● swoimi słowami przytacza tekst biblijny o zwiastowaniu;
 ● wyjaśnia, dlaczego Maryja zajmuje szczególne miejsce wśród ludzi;
 ● uzasadnia, że Maryja jest również Matką każdego człowieka;
 ● podaje przykłady wypełniania woli Bożej na wzór Maryi w swoim życiu.

Pojęcia i postaci

Maryja – nowa Ewa, wiara, posłuszeństwo.

Wartości

wiara i zaufanie, więź z Bogiem, posłuszeństwo Maryi, wzór wypełniania 
woli Bożej.

Metody i środki

praca z Pismem Świętym, karty pracy, praca z podręcznikiem.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Pod Twoją obronę.
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Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, że Ma-
ryja jest wzorem i przykładem wiary i zaufania Bogu; będę znał historię bi-
blijną mówiącą o zwiastowaniu; będę umiał podać przykłady z życia Maryi 
mówiące o wypełnianiu woli Bożej; będę wiedział, że Maryja jest również 
Matką każdego człowieka.

Metoda – praca z Pismem Świętym. Nauczyciel mówi, że uczniowie z pew-
nością bardzo dużo wiedzą na temat stworzenia świata, raju i pierwszych lu-
dzi. Jak się nazywali? Jak mieli na imię? Nauczyciel wyjaśnia, że na dzisiejszej 
lekcji porozmawiamy o Maryi, która nazywana jest „nową Ewą”. Dlaczego 
właśnie tak? Odpowiedź można znaleźć w Piśmie Świętym. 

Wybrany lub chętny uczeń odczytuje na głos fragment z Nowego Testa-
mentu (Łk 1, 28-38). Następnie nauczyciel zadaje pytania: Kto przyszedł do 
Maryi? Co anioł powiedział do Maryi? Co odpowiedziała Maryja?

Nauczyciel mówi, że podobne pytania zadajemy na temat Ewy: 
Kto przyszedł do Ewy w raju?
Co powiedział szatan do Ewy? 
Co uczyniła Ewa? 
Na koniec pada pytanie: 
Jaka jest różnica między tymi dwiema kobietami?

Metoda – karty pracy. Następnie uczniowie w parach wykonują zadanie. 
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tabelą (załącznik nr 1) i prosi, aby na 
podstawie podręcznika i własnej wiedzy scharakteryzowali Maryję i Ewę 
(odpowiedzi mają być zapisywane w odpowiednich kolumnach). Po wyko-
naniu zadania uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Nauczyciel podsu-
mowuje pracę uczniów i w razie potrzeby uzupełnia wypowiedzi uczniów.

Metoda – miniwykład. Nauczyciel wyjaśnia, wskazując na wiarę, modli-
twę, zaufanie i posłuszeństwo Maryi, co znaczy Jej przydomek „nowa Ewa”. 
Jednocześnie wskazuje, że Maryja jest dla nas wzorem. Wyjaśnia, jak bardzo 
Kościół czci Maryję (nazywa Ją Matką Kościoła). To sam Jezus dał nam 
Maryję za Matkę. Jej miłość do nas nie ma końca – Maryja wstawia się 
za nami u Boga w najważniejszych momentach (modlitwa Zdrowaś Maryjo 
nam to przypomina). W tym miejscu nauczyciel może opowiedzieć o roz-
maitych modlitwach i nabożeństwach do Matki Bożej. 
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Nauczyciel można także podać przykład Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, wielkiego czciciela Maryi. Można zaprezentować Akt oddania 
się Matce Bożej, ułożony przez kardynała Wyszyńskiego (nauczyciel rozdaje 
uczniom tekst, z poleceniem wklejenia kartek do zeszytów; załącznik nr 2).

Nauczyciel może opowiedzieć o miejscach kultu maryjnego w Polsce.

Warto zachęcić dzieci do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej i do 
naśladowania Jej w codziennym życiu.

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1 z pod-
ręcznika.

Podsumowanie lekcji. Maryja jest dla nas przykładem wiary i zaufania 
Bogu. Możemy się od Niej uczyć. Jest też naszą Matką i zawsze się o nas 
troszczy. Możemy zwracać się do Niej w każdej sytuacji.

Modlitwa na zakończenie 

Pozdrowienie anielskie. 

Alternatywnie: jeśli uczniowie otrzymali tekst Aktu oddania się Matce Bożej, 
można go odczytać.

Praca domowa

Ćwiczenie 2 z podręcznika (z działu „Praca na lekcji”).

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – poznawanie tekstów biblijnych mówiących o Maryi – in-
formacje wyrażane wprost i pośrednio;

 ● język obcy nowożytny – słownictwo religijne (Najświętsza Maryja Panna). 
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Załącznik nr 1

EWA MARYJA
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Załącznik nr 2

Akt oddania się Matce Bożej 
ułożony przez 

Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, 
wszystko, czym jestem i co posiadam. 
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi 
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. 
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
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