Drodzy Rodzice!
1. Zachęcam aby dzisiejsze spotkanie rozpocząć od modlitwy:
Stańcie przy krzyżu. Opiekun niech odmawia modlitwę, a dziecko niech odpowiada: „módl się za
nami”.
O.: Matko najmilsza.
Dz.: Módl się za nami.
O.: Matko przedziwna.
Dz.: Módl się za nami.
O.: Matko dobrej rady.
Dz.: Módl się za nami.
2. Porozmawiajcie z dziećmi:
Maryja jest Matką Jezusa. Maryja jest także Matką każdego z nas. Dzięki mamom,
które nas urodziły, jesteśmy na świecie. To one troszczą się o nas każdego dnia.
Czasem, zwłaszcza gdy chorujemy, czuwają przy nas nawet w nocy.
Oczywiście jeżeli opowiada o tym mama należy odpowiednio zmodyfikować słowa ☺ Rozumiem
również że mamy może z różnych względów nie być. Należy wtedy tak zmieniać słowa by mówić
o osobie, która się dzieckiem zajmuje.
Zadajcie Państwo pytanie:
– Jak ma na imię twoja mama?
– Jak lubisz spędzać czas ze swoją mamą?
3. Przeczytajcie Państwo opowiadanie:
„Dziękuję Ci, Boże, za mamę” (tak jak poprzednio można mamę zastąpić osobą, która opiekuje się
dzieckiem).

Julka bardzo kocha swoją mamę. Uwielbia spędzać z nią wolny czas.
W sobotę Julkę obudziło słońce. Gdy tylko dziewczynka otworzyła oczy, zobaczyła
mamę.
– Dzień dobry, córeczko – powiedziała z uśmiechem mama.
– Mamo, czy nie spóźnimy się do przedszkola? – zawołała Julka.
– Spokojnie, dzisiaj jest sobota. Ten dzień spędzamy w domu.
Dziewczynka szybko wstała, umyła się i zaczęła jeść przygotowane przez mamę
śniadanie. Julka bardzo lubi rozmawiać z mamą podczas śniadania i także tym razem

opowiadały sobie różne ciekawe rzeczy. Na koniec mama powiedziała:
– Córciu, ubierz się i pójdziemy po zakupy. Trzeba wiele rzeczy kupić, żeby przygotować obiad dla
całej rodziny.
Julka pomogła mamie nieść zakupy do domu. Gdy skończyły je rozpakowywać,
zabrały się za przygotowanie obiadu i ciasta na niedzielę. Mama gotowała obiad,
a Julka pomagała jej, podając wszystkie potrzebne rzeczy. Po przygotowaniu posiłku
zabrały się za sprzątanie. Julka układała swoje zabawki, a mama odkurzała, myła i wycierała meble.
Po południu bawiły się razem, układały puzzle i kolorowały. Wieczorem
podczas modlitwy Julka pomyślała: „Dziękuję Ci, Boże, za mamę. Ona ma tak dużo
obowiązków. Cały dzień dba o to, abyśmy mieli czysty dom, pyszne jedzenie. Dziękuję
Ci też, że bawi się ze mną i czyta mi bajki na dobranoc. Daj mojej mamie dużo sił”.
4. Porozmawiajcie wspólnie na temat opowiadania
– Który dzień tygodnia Julka spędziła razem z mamą?
– Co robiły razem?
– Za kogo Julka podziękowała podczas modlitwy?
Mama jest dla każdego bardzo ważna. Dba o to, abyście miały czyste ubrania. Gotuje dla was obiady.
Stara się, żeby w domu było czysto i miło. A do tego bawi się z wami. Mama troszczy się o was, gdy
jesteście chorzy. Za to, jak mama opiekuje się swoim dzieckiem, zasługuje, żeby mówić o niej
z szacunkiem.
Serdecznie pozdrawiam.
Norbert Wieszołek, katecheta.

