OGRÓDEK MATKI BOŻEJ
PROGRAM DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ROZKOCHOWIE REALIZOWANY NA LEKCJI RELIGII W ROKU 2018/2019
Opracowanie i zdjęcia: Renata Walęga
Wprowadzenie
Dzieci w wieku przedszkolnym podlegają intensywnym procesom rozwojowym, zarówno pod
względem rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społeczno-moralnego, jak i religijnego.
Okres ten jest w wieku dziecka etapem wielkiej plastyczności i podatności dla budowania dobrych i
trwałych nawyków.
Jednym z celów katechizacji przedszkolnej jest doprowadzenie do tego, aby pierwsze poznanie i
pierwsze zachwyty dziecka nad światem były połączone z myślą o Bogu. Ważne, aby uczucia dziecka
skierować do wszystkiego, co jest piękne i szlachetne, co da mu szansę wzrastać w pełni w jedności z
Bogiem.
Warunki realizacji programu
Aby osiągnąć ten cel trzeba spełnić szereg warunków. Jednym z nich, jest zadbanie o stworzenie
dziecku odpowiedniego otoczenia w pomieszczeniu przedszkolnym. Oprócz kącików zabaw należy
utworzyć tzw. kącik religijny. Moją propozycją jest Ogródek Matki Bożej jako miejsce kultu i czci.
W naszym oddziale przedszkolnym Ogródek Matki Bożej założyłam na początku swojej pracy jako
katechetka przedszkolna we wrześniu 2017. Został on usytuowany na półce na wysokości oczu
dziecka. W ogrodzie znajduje się figura Maryi, którą otrzymałam w darze od rodziców
przedszkolaków. Oprócz pięknej, zabytkowej rzeźby zostały ofiarowane obrazy : Pana Jezusa, Matki
Bożej Częstochowskiej, świętego Jana Pawła II ,świętej Faustyny i Anioła Stróża, które też są
eksponowane w ogrodzie. Do stałej ekspozycji należy figurka Maryi stojąca na zielonym, filcowym
dywaniku, który wyglądem przypomina trawę. Teren ogrodu otoczony jest płotkiem wykonanym z
patyczków laryngologicznych. W tle widać papierowe drzewo, na którym zimą przyklejone są
koronkowe serwetki, a latem kolorowe ptaki. W ogrodzie znajduje się przez cały rok świeca, która
zapalana jest na każdej katechezie. Jest to symbol światła Chrystusa, który jest z nami obecny. Obok
ogrodu jest biblioteczka z książkami o tematyce religijnej dla dzieci oraz Pismo Święte, po które
sięgamy na lekcji.

Cele utworzenia kącika religijnego - Ogródek Matki Bożej:
Matka Boża jako właścicielka ogrodu:
-Uczy dzieci modlitwy w ciszy i skupieniu, wśród kwiatów i drzew.
-Uczy dzieci, że Pan Jezus, Maryja i święci to najlepsi towarzysze człowieka.
-Uczy dzieci dbania o ogród.
-Uczy dzieci okazywać uczucia religijne.

-Uczy zgodnej zabawy na lekcji i przypomina dzieciom, że Pan Jezus jest zawsze obecny.
-Uczy dzieci szacunku.

Zadania dzieci :
-Dbanie o ład i porządek w ogrodzie.
-Zmiana dekoracji w zależności od okresu liturgicznego, pory roku i występujących uroczystości
przedszkolnych.
- Zachowanie ostrożności w trakcie zabaw. Dbanie o to, aby gipsowa postać Matki Bożej nie uległa
zniszczeniu.

Etapy działania na poszczególne miesiące:
Miesiąc
Wrzesień

Październik

Listopad /grudzień

Styczeń/luty

Marzec/kwiecień

Sposób realizacji
Organizacja ogródka.
Dziękowanie Bogu za Jego dary w przyrodzie. Przynoszenie i ustawianie
eksponatów przyrodniczych.
Umieszczanie papierowych kwiatów i kolorowych liści oraz ulepionych z
plasteliny grzybów, owoców i zwierząt.
Umieszczenie w ogrodzie obrazu Pana Jezusa jako najpiękniejszego daru
Boga.
Eksponowanie w ogrodzie znaków religijnych.
Nałożenie Matce Bożej różańca , ustawienie w przeźroczystym pojemniku
kolorowych różańców dla dzieci.
Ogród w scenerii jesiennej: jesienne kwiaty, kolorowe liście.
Przed 12 listopada wystawianie znaków patriotycznych: chorągiewki,
biało- czerwone liście lub kwiaty.
W czasie oczekiwania na Pana Jezusa eksponowanie zapalonego
lampionu lub wieńca adwentowego.
6 grudnia – obrazek ze św. Mikołajem.
Przed świętami Bożego Narodzenia ustawianie figurki Dzieciątka Jezus
oraz św. Józefa, Anioła, pasterzy i zwierząt. Nad figurami wklejamy
gwiazdę betlejemską.
Ogród w scenerii zimowej: śniegowe gwiazdki, zimowe drzewo, biała
podkładka pod figurką Maryi.
Sylwety lub gipsowe figurki Trzech Króli.
Zdjęcia babci i dziadka( Dzień Babci i Dziadka).
Przedmiot wykonany w drewnie( lekcja o św. Józefie)
Ogród w scenerii zimowej: bałwanek, papierowe saneczki, śniegowe
gwiazdki, sopelki lodowe wykonane z bibuły.
Stacje drogi krzyżowej w formie rysunków, przyklejone nad ogródkiem.
Pan Jezus na krzyżu.
Palma, baranek, koszyczek z pisankami.
Obrazek z Panem Jezusem Zmartwychwstałym.
Sceneria wiosenna: kwiaty wiosenne, zielona trawa, ptaki, słońce nad

ogrodem.
Maj

Czerwiec

Różaniec w rekach Matki Bożej oraz różańce dla dzieci.
Ogród jest wypełniony różami z papieru, plasteliny oraz żywymi
kwiatami.
Nad ogrodem przyczepiamy kolorowe motyle.
Zdjęcia matek dzieci (Dzień Matki).
Zdjęcia ojców dzieci ( Dzień Ojca).
Obrazek Pana Jezusa.
Koszyczek wypełniony kwiatami zrobionymi z bibuły.
Dzwoneczki.

Ewaluacja
- Wywiad z rodzicami i ich opinia na temat przydatności kącika religijnego.
-Wywiad z dziećmi i ich opinia.
-Obserwacje własne.
Ankieta dla rodzica
1.Czy Państwa dziecko wie coś na temat kącika religijnego w swojej klasie?
Tak
Nie
2. Czy Państwa dziecko jest zaangażowane w organizacje Ogródka Matki Bożej?
Tak
Nie
3. Czy Państwa dziecko jest zadowolone z Ogródka Matki Bożej?
Tak
Nie

Ankieta dla dzieci
1. Czy podoba Ci się Ogródek Matki Bożej?

TAK

NIE

2. Czy lubisz zanosić prace do Ogródka Matki Bożej?

TAK

NIE

3. Czy lubisz pomagać Matce Bożej w sprzątaniu ogrodu?

TAK

NIE

4. Kogo spotkałeś w Ogrodzie Matki Bożej? …………………………………………………

5. Czy w Ogrodzie Matki Bożej można się pomodlić?

TAK

NIE

6. Czy w Ogrodzie Matki Bożej jest przyjemnie?

TAK

NIE

