KARTA PRACY – KAPLICZKI PRZYDROŻNE - DZIEŃ
MATKI
1. W sercu poniżej na podstawie wiersza „Kochaj Mamę!”
wypisz cechy pozytywne swojej Mamy!
Moja Mama to skarb cenny, bo mnie wychowała
Przy łóżeczku dniem i nocą nade mną czuwała
Moja Mama to głos dzwonu, głos z kościelnej wieży
Uczy mnie polskiej mowy, uczy mnie pacierzy
Moja Mama tak jak żołnierz, gdy na polu bitwy
Rano, wieczór dnia każdego, klęka do modlitwy
Moja Mama to deszcz żyzny, w czas długiej posuchy
Kto nie kocha swojej Mamy , jest martwy i głuchy.
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2. Mama jest taką osobą, do której chętnie idziemy nie tylko ze swoimi
problemami, ale także żeby podzielić się radosnymi chwilami. Zawsze
znajdzie dla nas czas. Jest w rok szczególny dzień, w którym możemy
okazać naszą miłość i wdzięczność . Pytamy jaki to jest dzień?
Oczywiście 26 maja. Maryja – jako najlepsza z Matek – posiada
wszystkie te przymioty. Do Matki Bożej można i trzeba zwracać się
z troskami i radościami. I również jest taki miesiąc, czyli maj, w którym
szczególnie zwracamy się do Maryi.
3. Maryja jest naszą Matką bo jest: Orędowniczką,
Wspomożycielką, Pośredniczką. Poniżej połącz odpowiednie
wyjaśnienie do tytułu Maryi jako naszej Matki:
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4. Prezentacja multimedialna o przydrożnych krzyżach i figurkach .

Chrześcijanie zaczęli stawiać krzyże przy swoich polach i drogach jako znak
wiary i miłości do Chrystusa. Początkowo były to proste, drewniane krzyże.
Z czasem zaczęto w różnych miejscach budować kapliczki i umieszczać w
nich krzyże i obrazy. Przy krzyżach i kapliczkach ludzie zatrzymywali się na
krótką modlitwę idąc do pracy w polu lub będąc w podróży. Innym
powodem budowania kapliczki była wdzięczność Bogu za uzdrowienie lub
uratowanie z zarazy. Przy kapliczkach i krzyżach spotykano się na modlitwie
różańcowej lub odmawiano Litanie do Matki Bożej. Do dzisiaj przydrożne
krzyże i kapliczki są znakiem wiary. Kapliczki są po to, by się zatrzymać,
pomodlić, spędzić chwilę z Jezusem i Maryją, zwłaszcza w czasie majówek
przy odmawianiu Litanii.
5. Dowiedz się gdzie najbliżej twojego domu jest KAPLICZKA
PRZYDROŻNA, komu jest poświęcona (pod jakim
wezwaniem np. MB Niepokalanej) i jaki był powód jej
wybudowania. Wykonaj jej zdjęcie i krótko opisz.

Figura Św. Floriana przy Remizie w Łoniowej

