
5 latki 08.06.2020 „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.   

Witam was bardzo serdecznie.  

Dzisiaj będziemy poznawać Jezusa ukrytego w Białym Chlebie. 

 Temat; Boże Ciało – czcimy Jezusa ukrytego w Białym Chlebie. 

Praca w podręczniku na stronie 100-101. 

Cele;  Poznanie prawdy, że Jezus zamieszkał w Chlebie eucharystycznym. 

Przygotowanie do radosnego udziału w procesji Bożego Ciała. Dziecko wie, że 

Jezus jest obecny w Chlebie eucharystycznym, pamięta, że procesja Bożego 

Ciała jest wyznaniem wiary w Jezusa obecnego pod postacią Chleba.  

Uczymy się rymowanki o chlebie? Chleb szanować to rzecz święta, każde 

dziecko niech pamięta. 

 – Przypomnijcie mi, w jaki sposób powstaje chleb? 

Dziś porozmawiamy o wyjątkowym chlebie – Chlebie eucharystycznym. Jest to 

chleb, w którym mieszka żywy Jezus. 

Biały Chleb, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się z 

uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas 

Jego odejścia z tego świata, zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus 

wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z 

wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go 

i powiedział: „To jest moja Krew”. Uczniowie po tych słowach spożyli z 

Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w 

naszych kościołach. 

Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same 

słowa, które powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się 

Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny jest z 

nami sam Jezus. 

1. zaproszenie do adoracji ciała Jezusa – prezentacja monstrancji (naklejka) 

Codziennie możemy odwiedzać Jezusa w kościele. Jest tam zawsze, ukryty pod 

postacią Białego Chleba, który może być też umieszczony w specjalnym 

naczyniu, które nazywamy monstrancją. 



2. Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła 

pod postacią Chleba i zaprasza nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten 

dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także 

Bożym Ciałem. 

Wyjaśniam, że dzieci swoją radość z udziału w takim „spacerze z Jezusem” 

mogą wyrazić poprzez odpowiedni strój podkreślający wyjątkowość tego 

spotkania: dziewczynki – jasne sukienki, a chłopcy – białe koszule.  

Nauka pieśni Idzie mój Pan  

Ref.: Idzie mój Pan, idzie mój Pan. /   e  

On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2  a D H7 e  

Mija góry, łąki, lasy,        e a e  

by Komunii stał się cud.      D H7  

On chce Chlebem nas nakarmić,    e a e  

by nasycić życia głód.       D H7 e 

Praca z rymowanką. 

„Idzie Jezus ulicami, my witamy Go kwiatami.” 

 

……………………………….. 

Zapraszam na procesję  

s. Anna 

………………………………… 


