
 

 

RELIGIA 

Witam was kochani, zobaczcie jak szybko ucieka czas, niedawno był kwiecień a 

teraz mamy już maj. Maj jest najpiękniejszym miesiącem, dlaczego zaraz się 

dowiecie.  

Zaśpiewajmy piosenkę, którą już znacie „Mama Królowa” 

https://www.youtube.com/watch?v=GI59Icv6rXE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GI59Icv6rXE


 

 

Tekst piosenki: 

 

Mama czuwa Mama wie 

Czego każde dziecko chce  

Mama kocha Mama wie najlepiej  

Czego mi brakuje 

Czego potrzebuje 

Mama kocha Mama wie najlepiej 

 

Nie potrzebne Mamie 

Brylanty, złoto i korona  

Ona piękna jest bez tego 

I Błogosławiona 

 



Można Ciebie namalować  

Można o Tobie śpiewać  

Bo Ty jesteś najpiękniejsza 

Bo Ty jesteś Królowa Nieba  
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Porozmawiamy dzisiaj sobie o imieninach mamy: 

- Kto z was zna imię swojej mamy? 

- Kiedy wasza  mama ma imieniny? 

- Jaką niespodziankę można przygotować dla mamy na dzień imienin? 

- Jak zwracacie się do swoich mam? 

Dzień imienin mamy to bardzo ważne święto w każdym domu. W tym dniu 

okazujemy mamie dużo wdzięczności, składamy życzenia, dajemy kwiaty, 

robimy jakąś niespodziankę.  

Dziś opowiem wam o najpiękniejszych imieninach takiej mamy, którą wszyscy 

dobrze znacie, bo jest bardzo przez wszystkich kochana.  

Jest taki miesiąc, którym ma swoje imieniny nasza najlepsza Mama- Matka 

Jezusa, Maryja. Jest to maj. Imieniny Maryi trwają przez cały ten miesiąc. Ten, 

kto kocha Matkę Bożą, ten codziennie przychodzi do kościoła lub odmawia w 

domu  nabożeństwo majowe. Na tych nabożeństwach ludzie zwracają się do 

Matki Bożej różnymi pięknymi imionami w modlitwie, która się nazywa litanią 

loretańską .  

Poniżej możecie posłuchać litanii loretańskiej i spróbować zapamiętać jak 

najwięcej imion Maryi, zobaczymy komu uda się zapamiętać jak najwięcej nazw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 

A to medal dla was za  wykonane zadanie  

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


 

 

 



                      

 

 

 



                   

                                                  

 



 

- Czyja figura znajduje się w tej kapliczce? 

-Kto z was kiedyś spotkał taką kapliczkę przy drodze? 

- Kto z was był z rodzicami przy takiej kapliczce? 

- Kto z was modlił się z rodzicami przed figurą Matki Bożej? 

Kapliczki , które spotykamy przy drodze z figurą Matki Bożej, przypominają 

nam, że Matka Boża jest z nami, gdy pracujemy i odpoczywamy, że nas kocha. 

Ludzie troszczą się o kapliczki, przynoszą kwiaty, sprzątają, modlą się po to aby 

powiedzieć Matce Bożej, że kochają Ją i pamiętają o niej.  

 

 

 

 



PONIŻEJ POZNACIE MATKĘ BOSKĄ FATIMSKĄ 

https://www.youtube.com/watch?v=tO7pCrWHVyY 

PIOSENKA O MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2R2g143RjSo 

FILM ZIARNO  O MATCE BOŻEJ Z FATIMY 

https://www.youtube.com/watch?v=ntFxMtLxPtM 

FILM O DZIECIACH Z FATIMY  

https://www.youtube.com/watch?v=tO7pCrWHVyY
https://www.youtube.com/watch?v=2R2g143RjSo
https://www.youtube.com/watch?v=ntFxMtLxPtM


 

https://www.youtube.com/watch?v=tO7pCrWHVyY 

PIOSENKA O MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64 

PIOSENKA O MATCE BOŻEJ 

 

PREZENTACJA O MATCE BOŻEJ 

                            

https://view.genial.ly/5ea423cdda73ac0d8be9acbf/social-action-nabozenstwo-

majowe-przedszkole?fbclid=IwAR2fpMVTptXcUfAmo_GpDEnWSroMv-

c6PQak8tJ9gEQaNisTwTIS0M-_6ig 

https://www.youtube.com/watch?v=tO7pCrWHVyY
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64
https://view.genial.ly/5ea423cdda73ac0d8be9acbf/social-action-nabozenstwo-majowe-przedszkole?fbclid=IwAR2fpMVTptXcUfAmo_GpDEnWSroMv-c6PQak8tJ9gEQaNisTwTIS0M-_6ig
https://view.genial.ly/5ea423cdda73ac0d8be9acbf/social-action-nabozenstwo-majowe-przedszkole?fbclid=IwAR2fpMVTptXcUfAmo_GpDEnWSroMv-c6PQak8tJ9gEQaNisTwTIS0M-_6ig
https://view.genial.ly/5ea423cdda73ac0d8be9acbf/social-action-nabozenstwo-majowe-przedszkole?fbclid=IwAR2fpMVTptXcUfAmo_GpDEnWSroMv-c6PQak8tJ9gEQaNisTwTIS0M-_6ig


 

 

 

 

 

 

 



POKOLORUJCIE OBRAZKI 

               

 



 

 



 

 

 

 



 

DLA CHĘTNYCH 

TEMAT PRACY 

„KAPLICZKA DLA MATKI BOŻEJ”  

PROSIMY WYKONAĆ KAPLICZKĘ DLA MATKI BOŻEJ I WYSŁAĆ 

ZDJĘCIE . WSZYSTKIE WYKONANE KAPLICZKI BĘDĄ 

NAGRODZONE 

FORMA PRACY DOWOLNA 

      SZCZĘŚĆ BOŻE 

MIŁEJ I OWOCNEJ PRACY 

              ŻYCZY   

      JOANNA ŻYWICKA 

 


