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i 1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE

•	 rozpoznawanie macierzyństwa jako drogi, która daje kobiecie radość 
i spełnienie;

•	 odkrywanie Maryi jako wzoru macierzyństwa.

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:

•	 na podstawie wypowiedzi Aleksandry Woźniak, stwierdza, że kobiecość rea-
lizuje się w macierzyństwie;

•	 rozpoznaje cechy niedojrzałych matek;
•	 na podstawie własnego doświadczenia podaje cechy dobrej matki;
•	 po lekcji charakteryzuje Maryję jako wzór macierzyństwa;
•	 po spotkaniu opowiada historię życia i śmierci św. Joanny Beretty Molli.

3. POJĘCIA, POSTACI
•	 macierzyństwo,
•	 Maryja,
•	 Aleksandra Woźniak,
•	 św. Joanna Beretta Molla.

4. WARTOŚCI
•	 szacunek dla matki,
•	 kształtowanie pozytywnych postaw wobec macierzyństwa.

5. SCHEMAT LEKCJI
•	 Aleksandra Woźniak o macierzyństwie,
•	 znaczenie macierzyństwa dla kobiety,
•	 cechy dobrej/złej matki,
•	 Maryja – wzór macierzyństwa,
•	 św. Joanna Beretta Molla – wzór żony i matki.

34. Radość macierzyństwa
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6. PROPOZYCJA REALIZACJI
Wprowadzenie
Metoda – audiowizualna. Nauczyciel wyświetla fragment wywiadu „Moje dwa 

serduszka” (czas: 1min. 21 sek.) z Aleksandrą Woźniak (aktorką i matką bliźniąt) 
na temat macierzyństwa (http://www.youtube.com/watch?v=ODdUC9L8uTg; 
dostęp: 08.06.2014).

Nauczyciel zadaje pytania:
a. Czym jest dla kobiety macierzyństwo?
b. Co daje kobiecie macierzyństwo?

Podsumowanie: kobiecość realizuje się w macierzyństwie, które daje radość 
i spełnienie.

Rozwinięcie tematu
Metoda – antytemat. Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy; następnie za-

pisuje na tablicy hasło: ANTYMATKA. Uczniowie zapisują na kartkach cechy 
niedojrzałych matek, błędy, jakie popełniają matki w wychowywaniu dzieci, nie-
właściwe zachowania matek. Po zakończonej pracy przedstawiciele grup odczy-
tują swoje pomysły.

Nauczyciel zadaje pytanie: jakie są cechy dobrej matki?
Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów w formie haseł na tablicy. Cechy do-

brej matki – zob. „Alternatywne teksty do wykorzystania”.
Podsumowanie: dziecko zwraca się do matki w ważnych chwilach swojego 

życia – zarówno trudnych, jak i radosnych; oczekuje od niej zrozumienia, rady, 
wsparcia i pocieszenia. Od matki uczy się miłości, odpowiedzialności za innych, 
umiejętności dobrego życia. Od matki także uczy się zdolności przewidywania, 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, to matka jest dla niego wzorem postępo-
wania. Mama natomiast uczy się życiowych postaw od Maryi – otwartej na przy-
chodzące dziecko.

Metoda – praca z podręcznikiem. Nauczyciel prosi uczniów, żeby przeczyta-
li z podręcznika fragment „Poszli za Chrystusem” – historię św. Joanny Beretty 
Molli. Po kilku minutach prosi wybranego ucznia o streszczenie tego tekstu.

Podsumowanie: św. Joanna Beretta Molla jest wzorem dla młodych matek, 
przykładem pięknego powołania żony i matki.
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Zakończenie
Macierzyństwo to wybór kobiety. To powołanie, na które kobieta odpowiada 

Bogu.

Notatka
Treść „Zakończenia” oraz przepisane z tablicy cechy dobrej matki.

Korelacja z edukacją szkolną:
a) wychowanie do życia w rodzinie – wartość macierzyństwa,
b) wiedza o społeczeństwie – problemy demograficzne,
c) język polski – obraz Matki Polki w literaturze.

7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Na lekcji można przeanalizować kwestię godności kobiety w nauczaniu Koś-

cioła (zob. podręcznik, „Kościół naucza”). Można również pochylić się nad hero-
iczną postawą matek w czasie II wojny światowej (zob. podręcznik, „Komentarz”).

8. ALTERNATYWNE TEKSTY DO WYKORZYSTANIA

Jak być dobrą matką?
Dobra matka to taka, która kocha swoje dziecko bez względu na wszystko. Być 

może dobra matka to także taka, która znajdzie chwilę dla siebie, ale jednocześnie 
przeczyta kilka bajek swojej pociesze i będzie wygłupiać się z nią na śniegu. Dobra 
matka powinna też potrafić mówić „nie” i wyznaczać granice. (…)

Cechy dobrej matki
Nie ma jednej recepty na to, jak być dobrą matką – każda kobieta powinna 

znaleźć swoją drogę. Równocześnie jednak trzeba pamiętać o tym, że jest szereg 
cech, które powinna mieć dobra matka.

Poniżej kilka z nich:
•	 cierpliwość,
•	 wyrozumiałość,
•	 opanowanie,
•	 gotowość do poświęceń,
•	 stanowczość.

Źródło: http://www.mporady.pl/jak-byc-dobra-matka.html (dostęp: 08.06.2014).


