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tHeotokoS,  
czyli matka Boża

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● pogłębienie znajomości wydarzeń biblijnych z życia Maryi;
	● zapoznanie z dogmatami maryjnymi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● na podstawie fragmentów biblijnych zamieszczonych w podręczniku 

wymienia i krótko omawia dogmaty maryjne;
	● wymienia święta maryjne i przyporządkowuje je do dogmatów.

Wartości
	● refleksja nad powierzeniem siebie Maryi jako Matce wszystkich ludzi.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie wydarzeń 
biblijnych, w których obecna jest Maryja (zwiastowanie nastoletniej Dziewczy-
nie, Dziewica w stanie błogosławionym, rozwiązanie w śmierdzącej zwierzętami 
grocie, ucieczka przed Herodem zabijającym małych chłopców, Matka, która 
zgubiła dziecko na pielgrzymce, żona cieśli zajmująca się domem oraz wychowa-
niem Dziecka, Matka, która widzi niezwykłość nauczania Syna, jest świadkiem 
biczowania i krzyżowania, biegnie do grobu i spotyka Zmartwychwstałego 
Syna). Wydarzenia wypisuje na tablicy w kolejności chronologicznej.
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III  jESTEśMy koścIołEM

Rozwinięcie tematu
Metoda – list gończy. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każdej z nich 
przydziela jeden dogmat maryjny. Uczniowie najpierw odpowiadają na pytania:

Grupa 1:  Jak należy rozumieć Boże Macierzyństwo Maryi? Co to znaczy, że 
Maryja jest Matką Boga?

Grupa 2:  Jak należy rozumieć Wieczyste Dziewictwo Maryi? Co to znaczy, że 
Maryja, będąc Matką, pozostała Dziewicą?

Grupa 3:  Jak należy rozumieć Niepokalane Poczęcie Maryi? Co to znaczy, że 
Maryja była bez grzechu?

Grupa 4:  Jak należy rozumieć Wniebowzięcie Maryi? Co to znaczy, że została 
wzięta do nieba?

Uczniowie mogą korzystać z podręczników.

Następnie nauczyciel każdej grupie wręcza kartkę formatu A4, na której mają na-
pisać list gończy z charakterystyką Maryi odnoszącą się do konkretnego dogmatu.

Napisane listy składane są w umówionym miejscu sali. Liderzy grup losują jeden 
list, wracają do swojej grupy i analizują, o który dogmat chodzi. Po kilku mi-
nutach czytają na forum klasy list i krótko komentują. Jeżeli jest taka potrzeba, 
nauczyciel doprecyzowuje poszczególne dogmaty.

Zakończenie
W całej historii Kościoła zostały ogłoszone cztery dogmaty maryjne: o Bożym 
macierzyństwie Maryi, o Maryi zawsze Dziewicy, o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny, o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

Notatka
Notatka tworzona na bieżąco przy podsumowaniu pracy w grupach.

Praca domowa
Jakie święta i uroczystości wiążą się z dogmatami maryjnymi? Czy są to święta 
nakazane, w których udział we Mszy Świętej jest obowiązkowy?

Korelacja z edukacją szkolną
	● historia – kształtowanie dogmatów maryjnych. 
	● język polski – sposoby pisania listów.


