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Niepokalane Poczęcie
Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 ● pogłębienie prawdy o maryi – matce pana Jezusa i wszystkich ludzi;
 ● uświadomienie znaczenia modlitwy przez wstawiennictwo maryi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
 Dziecko: 

 ● opisuje wizerunek maryi niepokalanej;
 ● swoimi słowami wyjaśnia pojęcie „niepokalana”;
 ● wyjaśnia, iż matka Boża wstawia się za ludźmi i razem z nimi 

zanosi modlitwy do pana Boga;
 ● włącza się odmawianie modlitwy Zdrowaś Maryjo lub w śpiew 

piosenki Dobra nasza Mamo w niebie.

Metody 
zabawa z chustą animacyjną, rozmowa kierowana, prezentacja 
ilustracji, lektura Biblii, pogadanka.

Środki dydaktyczne 
chusta animacyjna, ilustracje dotyczące matki Bożej, ilustracja/
plakat przedstawiający maryję niepokalaną.

Propozycja realizacji 
I. Wprowadzenie 

Zabawa z chustą animacyjną Słońce  dla Maryi. dzieci trzymają chustę 
za uchwyty. powoli idą, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Lekcja 55
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mna hasło: „słońce świeci” zatrzymują się i podnoszą ręce z chustą.  
po chwili znowu podejmują marsz. 

II. Rozwinięcie 

1. rozmowa kierowana – nauczyciel przedstawia dzieciom kilka ilu-
stracji dotyczących matki Bożej. dzieci przypominają wspólnie 
podstawowe wiadomości o maryi.

2. prezentacja ilustracji – nauczyciel pokazuje dzieciom plakat/ilu-
strację przedstawiające maryję niepokalaną. razem z dziećmi 
omawia Jej postać i charakterystyczne akcenty.

3. lektura Biblii – Ap 12, 1.
4. pogadanka – nauczyciel tłumaczy dzieciom, co oznacza pojęcie 

„niepokalana”. 
5.  praca z podręcznikiem – wykonanie polecenia.

III. Zakończenie

nauka piosenki Dobra nasza Mamo w niebie i śpiew.

Dobra Mamo w niebie, 
przychodzimy dziś do Ciebie. 
Przychodzimy i śpiewamy 
dla Jezusa świętej Mamy. 

Miej w opiece wszystkie dzieci
jak Jezusa w Nazarecie. 
Aby duże wszędzie rosły 
ku Twej chwale i radości. 

Daj mamusiom szczęścia dużo, 
niech im buzie się nie chmurzą. 
Niech z ich serca zniknie troska, 
uśmiechnięta Matko Boska.

Źródło: http://piosenkireligijne.pl/dobra-nasza-mamo-w-niebie/ (dostęp: 04.08.2017).
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Inna propozycja pracy 
Ćwiczenia oddechowe Ziewaj tak, jak ja. dzieci ćwiczą wciąganie 
powietrza nosem, wypuszczanie buzią przez otwarte usta. po takim 
treningu dzieci mogą otrzymać papierowe serduszka lub gwiazdki. 
Zadanie polega na tym, by jak najdłużej utrzymać je w powietrzu, 
dmuchając na nie. można zachęcić do dmuchania w kierunku nieba – 
dla maryi – albo przyniesionego obrazu (figury) matki Bożej.
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