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maryja  
– moja matka

Cele lekcji – wymagania ogólne 
	● ukazanie roli Maryi w Kościele i dziele zbawienia świata;
	● pogłębienie rozumienia roli Maryi w życiu narodu polskiego.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● definiuje macierzyńską rolę Maryi wobec Kościoła i każdego wierzącego;
	● wyjaśnia, dlaczego Maryja jest naszą Matką; 
	● opowiada historię Maryi i wyjaśnia Jej rolę w życiu Kościoła i 

chrześcijanina;
	● wymienia najważniejsze uroczystości i święta maryjne.

Wartości
	● więź z Matką Bożą;
	● modlitwa do Matki Bożej;
	● obchodzenie uroczystości i świąt ku czci Maryi.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie 
Metoda – opowiadanie. Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie posiada-
nych informacji opowiedzieli historię Maryi: skąd się wzięła, do czego wybrał 
Ją Bóg, co musiała przeżyć, jaką przyjęła wobec tego wszystkiego postawę. Naj-
ważniejsze punkty można zapisać na tablicy w formie curriculum vitae. 

Podsumowanie: Maryja została wybrana przez Boga na Matkę Pana Jezusa. Jej 
życie to droga pokory, zaufania i posłuszeństwa – to zdecydowane „tak” w sce-
nie zwiastowania, to troska o biesiadników na weselu w Kanie Galilejskiej, to 
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kochająca Matka stojąca pod krzyżem Chrystusa. Maryja uczy nas, jak być po-
słusznym Bożym wezwaniom, jak mówić Bogu „tak” w trudnych, życiowych 
wyborach. 

Rozwinięcie tematu
Metoda – pogadanka. Nauczyciel prosi uczniów, żeby na tablicy zapisali znane 
im nabożeństwa ku czci Matki Bożej, znane wizerunki Matki Bożej, uroczy-
stości i święta maryjne (nabożeństwa: majowe, różaniec, Godzinki o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP. Wizerunki: MB Częstochowskiej, MB Ostrobramskiej, 
MB Fatimskiej, MB Szkaplerznej, MB Różańcowej. Uroczystości i święta: Ofia-
rowanie Pańskie – MB Gromnicznej, Uroczystość NMP Królowej Polski, Matki 
Bożej Zielnej – Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej Siewnej – Świę-
to Narodzenia NMP, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP). Następnie 
nauczyciel stawia pytanie do dyskusji: „Dlaczego Polacy tak chętnie modlą się 
za wstawiennictwem Maryi, dlaczego szczególnie Ją czczą, nazywając Matką 
i Królową?”. Najciekawsze wypowiedzi uczniów można zapisać na tablicy. 

Podsumowanie: od wieków Polacy mają szczególne nabożeństwo do Najświęt-
szej Maryi Panny. Do Niej uciekali się w chwilach zagrożenia, niepewności, 
Jej powierzali swoje życie, swoje rodziny i losy ojczyzny. Trudno jest znaleźć 
mieszkanie czy dom, w którym nie było by wizerunku Matki Bożej. Maryja 
pod krzyżem Chrystusa stała się Matką wszystkich, jest również naszą Matką, 
bo wielokrotnie pokazała, jak mocno umiłowała nas i naszą ojczyznę, jak ważne 
miejsce mamy w Jej niepokalanym sercu. Potwierdzeniem troski Maryi o każde-
go człowieka są Jej objawienia w Gietrzwałdzie, Fatimie, Lourdes, Guadalupe. 
Wszędzie wzywała do nawrócenia, odmawiania różańca – do poprawy życia 
i wierności Bogu i Jego przykazaniom. 

Zakończenie

Nauczyciel odczytuje fragment Ewangelii – J 19, 25-27:

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie 
rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

Maryja jest naszą Matką, my jesteśmy Jej dziećmi. To nas zobowiązuje, byśmy 
Ją słuchali, naśladowali i kochali. Ona jest zawsze blisko nas, czuwa i wspiera, 
chroni i prowadzi – i zawsze wskazuje na Jezusa. 
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Notatka
Uczniowie zapisują tekst pieśni religijnej Pawła Piotrowskiego:

Była cicha i piękna jak wiosna, 
Żyła prosto, zwyczajnie jak my. 
Ona Boga na świat nam przyniosła 
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Matka, która wszystko rozumie, 
Sercem ogarnia każdego z nas, 
Matka zobaczyć dobro w nas umie, 
Ona jest z nami w każdy czas

Dzisiaj światu potrzeba dobroci, 
By niepokój zwyciężyć i zło, 
Trzeba ciepła, co życie ozłoci, 
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go 
Tak jak Ona.

Życie niesie ze sobą cierpienie, 
Zewsząd krzyże zawody i ból, 
Serce ludzkie wśród męki udręczenia 
Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.

Korelacja z edukacją szkolną
	● historia sztuki – sceny z życia Maryi w dziełach sztuki;
	● geografia – zróżnicowanie religijne ludności Polski;
	● plastyka – dziedzictwo narodowe i regionalne.


