
Boże Ciało – czcimy Jezusa ukrytego w Białym Chlebie(temat w książce Nr 49) 

Kochane dzieci! 

W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa, czyli Boże Ciało. 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku o tym wydarzeniu. 

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

Kiedy Pan Jezus 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. 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. 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. 

 

 

 

W książkach na stronie 100 proszę wkleić naklejkę z monstrancją i pomalować kwiaty.  

Na stronie 101 – ozdobić kwiaty: pokolorować, wykleić (naklejki) i dorysować według 

własnego pomysłu.  

 

  

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


Kocham i szanuję Tatę(temat w książce Nr 47) 

Kochane dzieci! 

Na początek zapraszam Was do słuchania pięknej piosenki o Bogu: „Gdy 

idziemy poprzez świat” 

https://www.youtube.com/watch?v=h2NODCvxxtE 

W refrenie piosenki śpiewamy „Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas, On 

szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas.” 

Bóg Ojciec prowadzi nas przez życie, ponieważ On kocha swoje dzieci i troszczy 

się o nie. Dlatego Bóg dał każdemu z nas Tatę, aby się o nas troszczył, by nas 

kochał, wspierał, pomagał, bawił się z nami. Tato też nas czasami upomina, bo 

chce by jego dziecko wyrosło na dobrego i mądrego człowieka.  

Posłuchajcie do czego potrzebny jest nam tato: 

https://www.youtube.com/watch?v=RTkDuJ2y2s8 

Nasz Tato ma wspaniały wzór do naśladowania – świętego Józefa, który był 

opiekunem i tatą Pana Jezusa. Opiekował się Jezusem od Jego urodzenia, dbał o 

swoją Rodzinę tak jak i twój tato. Jeszcze jedna piosenka – możesz zaprosid Tatę 

i razem posłuchacie: 

https://www.youtube.com/watch?v=WFzkEqfD498 

 

DZIĘKUJĘ BOGU W NIEBIE,  

KOCHANY TATO, ZA CIEBIE. 

 

Zadanie: strona 96- wykonaj portret swojego taty. Na stronie 97 narysuj, czym zajmuje 

się twój tata w domu lub w pracy. Nie zapomnij złożyć tacie życzeń w dniu jego 

święta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2NODCvxxtE
https://www.youtube.com/watch?v=RTkDuJ2y2s8
https://www.youtube.com/watch?v=WFzkEqfD498

