
Temat. Chleb jest darem Boga.

1. Przywitanie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ...”

2. Modlitwa piosenką „Bóg kocha mnie”.
https://www.youtube.com/watch?v=WQnKPHeYzZk 

3. Lubię jeść…
 Bóg nas kocha i daje nam to, czego potrzebujemy do życia. Takim darem jest np. jedzenie. 
– Co lubicie jeść na śniadanie?
Może znajdziecie swoje ulubione jedzenie wśród produktów, które znajdują się na ilustracjach.

Przyjrzyjcie się uważnie produktom, które znajdują się na obrazkach 
– Czego tu brakuje, aby przygotować kanapki na śniadanie?
– Skąd się bierze chleb?
– Skąd chleb wziął się w sklepie?

4. Praca z ilustracjami
 Na podstawie ilustracji omawiamy proces powstawania chleba,  zwracamy szczególną uwagę na 
trud osób pracujących przy powstawaniu chleba (rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca). 
 

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


 
5. Krótki filmik o pieczeniu  o pieczeniu chleba.

 https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA 

Żeby powstał chleb, musi pracować wiele osób, ale na samym początku to Bóg dał zboża, w 
których są ziarna. To z ziaren powstaje mąka, a z niej chleb. 

6. Fragment Ewangelii
Posłuchajcie, jak o dojrzewaniu zboża opowiadał Jezus: 

Ktoś nasienie rzucił w ziemię. […] Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, 
a potem pełne ziarno w kłosie. (Mk 26b.28) 

7. Praca z podręcznikiem  lub obrazkiem
Dokończ kolorować obrazek

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA


  
8. Piosenka „Jeden chleb”

 
9. Cieszymy się, że mamy chleb, i dziękujemy Bogu za to .

Jeśli jest to możliwe możemy z dzieckiem przygotować kanapki
 Na początku czynimy znak krzyża na chlebie. Potem podajemy dziecku kromkę chleba i 
proponujemy, aby dziecko ucałowało chleb z szacunkiem i wdzięcznością. 
Następnie  przygotowujemy kanapki. 

10. Modlitwa przed posiłkiem, w której podziękujemy Bogu za chleb i pozostałe produkty, a 
także za ludzi, którzy je przygotowali.

 Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław te dary oraz ludzi, którzy je przygotowali. Naucz 
nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Po modlitwie dzieci zjadają przygotowane przez siebie kanapki. 

11. Nie wszyscy ludzie mogą jeść każdego dnia chleb, bo go nie mają. Gdy widzimy kogoś 
głodnego, podzielmy się z nim chlebem.

12. Praca z podręcznikiem  lub obrazkiem. Dzieci, które mają podręcznik naklejają na kanapkę 
produkty potrzebne do jej przygotowania. Kończymy kolorować obrazek.



     

     

13. Nauka rymowanki.
Chleb szanować to rzecz święta, każde dziecko niech pamięta. 

14.  Modlitwa „Ojcze nasz” , w tej modlitwie prosimy Boga o chleb. 


