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

1. Przywitanie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków . Amen”

2. Modlitwa „Ojcze nasz”.

3. Dziś porozmawiamy o wyjątkowym chlebie – Chlebie eucharystycznym. Jest to chleb, w którym 
mieszka żywy Jezus.

4.  Wysłuchajcie piosenki pt. „Idzie mój Pan”
https://www.youtube.com/watch?v=qdwBVxPMqQI

– O czym jest ta piosenka?

5. Opowieść o Ostatniej Wieczerzy i Mszy świętej

Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, 
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.

6. Zaproszenie do adoracji ciała Jezusa

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.     
                                                                                                              MONSTRANCJA 

https://www.youtube.com/watch?v=qdwBVxPMqQI


7. Krótki film „Chleb z nieba”
https://www.youtube.com/watch?v=411x6ZXoYi4

8.  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.   
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. 

9. Praca z podręcznikiem katecheza 49 ( wklejamy naklejkę z monstrancją) lub obrazkiem. Dzieci 
kolorują kwiaty.

10. Nauka pieśni  eucharystycznej. „Idzie mój Pan”
https://www.youtube.com/watch?v=qdwBVxPMqQI

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

https://www.youtube.com/watch?v=qdwBVxPMqQI
https://www.youtube.com/watch?v=411x6ZXoYi4


11. Praca z podręcznikiem (wklejamy naklejki) lub obrazkiem. Wykonujemy polecenie pod 
obrazkiem.

12. Nauka rymowanki.
Idzie Jezus ulicami, my witamy Go kwiatami.

13. Modlitwa pieśnią  „Chleb z nieba”.
https://www.youtube.com/watch?v=bNJNwbFNKtI

https://www.youtube.com/watch?v=bNJNwbFNKtI

