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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Witam was wszystkich na naszym dzisiejszym spotkaniu i zapraszam teraz do 

wspólnej modlitwy, którą zaczniemy znakiem krzyża świętego.  

- Maryjo, Królowo rodzin.  

- Módl się za nami.  

Dzisiaj spróbujemy odkryć jak okazać miłość.  

Przeczytajcie opowiadanie pt. „Janek okazuje miłość 

mamie”. 

  Pewnego popołudnia, po powrocie ze szkoły, Janek 

rzucił się swojej mamie na szyję, ucałował ją i mocno 

przytulił. Nieco zaskoczona mama odwzajemniła oznaki 

miłości syna. Nic nie powiedziała, tylko spojrzała  z 

wielką radością na niego. Chłopiec sięgnął do plecaka, z 

którego wyjął trzy kwiatki: stokrotkę, mlecz i jaskra, 

ozdobione kilkoma źdźbłami zielonej trawy. Wręczył je 

mamie, nie przejmując się, że kwiatki już zwiędły.  

– Mamusiu, tak bardzo Cię kocham! – powiedział z uśmiechem 

Janek.  

– Ja też bardzo cię kocham, synku – odpowiedziała mama.  

– Wiem, mamusiu, że mnie kochasz. Ty, mamusiu, mnie 

urodziłaś i karmiłaś, i opiekowałaś się mną zawsze. 

Dzisiaj dziękuję Ci za to, mamusiu.  I też Cię, mamusiu, 

bardzo kocham. Mam też dla Ciebie laurkę, którą sam 

zrobiłem w szkole. Janek wyjął z plecaka własnoręcznie 

przygotowaną laurkę i podał mamie. Mama wzruszona 

przytuliła synka i długo nie wypuszczała go z uścisku. 



Oboje wiedzieli, że to, co ich łączy, to miłość matki i 

dziecka.  

• Za chwilę każde z was będzie rysowało laurkę dla swojej mamy (dzieci 

mogą wykonać laurkę w swoich podręcznikach).  

 

➢ Nauczymy się piosenki pt. „Ta piosenka jest dla mamy” (zespołu 

Arka Noego).  

Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY&list=RDpamULW

D7hzY&start_radio=1 

Tekst tutaj😊 

Ta piosenka jest dla mamy, nasze mamy uwielbiamy. 

Najwspanialsze są na świecie, dobrze o tym wszyscy wiecie. 

Ta piosenka jest o mamie w Polsce, Indiach i Wietnamie.  

Cały świat mamusie kocha, Azja oraz Europa. 

Dla mamusi dzięcioł stuka, ryczy krowa, brzęczy mucha, 

osioł skacze aż do nieba, każdą mamę kochać trzeba. 

Dla mamusi dzięcioł stuka, ryczy krowa, brzęczy mucha,  

osioł skacze aż do nieba.  

Ta piosenka jest od dzieci wszystkich, które są na świecie.  

Małe, duże i średniaki wszystkim mamom ślą buziaki.  

Dla mamusi dzięcioł stuka…  

Ta piosenka jest dla mamy, nasze mamy uwielbiamy. 

Najwspanialsze są na świecie, dobrze wszyscy o tym wiecie. 

Ta piosenka jest od dzieci wszystkich, które są na świecie.  

Małe, duże i średniaki wszystkim mamom ślą buziaki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY&list=RDpamULWD7hzY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY&list=RDpamULWD7hzY&start_radio=1


Praca z podręcznikiem 

Dzieci wybierają wśród rysunków te, które przypominają im 

najbardziej o miłości mamy, i zaznaczają je kolorową kredką. Robią 

zadanie z laurką dla mamy. 

Modlitwa za mamę 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 Maryjo, Matko Jezusa. Dziękujemy Ci za to, że opiekujesz się 

naszymi mamami. Wołamy do Ciebie: 

- Dziękujemy Ci, Maryjo.  

Maryjo, ty pokazujesz naszym mamom, jak być dobrą matką. 

Prosimy Cię o potrzebne Boże łaski dla naszych mam. Wołamy do 

Ciebie:  

- Prosimy Cię, Maryjo.  

Prosimy Cię, naucz nas być tak dobrymi, jak dobry jest twój Syn 

Jezus. Amen.  

 

PS: W razie pytań, wątpliwości zapraszam do kontaktu ze mną poprzez maila 

konsurkatarzyna3@gmail.com lub dziennik VULCAN. 

Serdecznie pozdrawiam! 

 

Z Bogiem😊 
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