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MARIJA NAŠA MAJKA                 

UZOR NAŠIM MAJKAMA       

MAJČIN DAN



HVALJEN ISUS I MARIJA!

Molitva: načinite znak križa i izmolite  OČE NAŠ…

Pripremite: bilježnicu , olovku i bojice

Usmeno odgovorite:

1. Tko nam je i kada dao Mariju za majku ?

2. Kako iskazujemo ljubav prema nebeskoj Majci, a kako prema svojoj majci 

?



Priložiti sliku :RASPETI ISUS NA KRIŽU

pod križem Marija i Ivan apostol



Nalazimo se u mjesecu svibnju , mjesecu proljeća , 

sunca , cvijeća , ali  mjesec svibanj je i Marijin 

mjesec. U tom mjesecu ljudi na poseban način 

iskazuju ljubav prema Isusovoj i svojoj majci. 

Znamo da je Marija rodila Isus, da ga je čuvala i 

brinula se o njemu kao svaka majka za svoje dijete. 



OBRADA I SUSRET S TEKSTOM:

- Otvorite svoj udžbenik na str. 83.pročitajte.

Ova pitanja prepisati u bilježnicu i  odgovoriti.

1. Tko je Mariju posebno volio ?

2. Zašto je  Marija i naša Majka ?

3. Kako sve iskazujemo  ljubav prema Mariji ?

4. Kako biste nacrtali Mariju ?

5. Što biste joj rekli kad biste se s Njom  susreli ?

6. Kako se ti ponašaš prema svojoj  majci ?



POMOĆ I POTICAJ NA RAZMIŠLJANJE:

Iz svega vidimo da je Marija bila velika žena.

- Na koga te Marija podsjeća ?

- U čemu je tvoja mama velika ?

- Kad je Marija pristala biti Isusova majka , bila a je radosna i hrabra i čvrsto vjerovala u Boga.

- Kad je tvoja majka radosna, a kad je tužna ?

- Mjesec svibanj je prekrasan mjesec, pun cvijeća i sunca i upravo zbog toga posvećen je  

najljepšoj i najvažnijoj osobi u životu svakog čovjeka, a to je MAJKA.



Nacrtajte u bilježnice tabelu i usporedite sličnosti i razlike 

između Nebeske majke Marije i svoje mame.



BOG VAS BLAGOSOVIO!


