
 

6 –latki 

Temat: Zmartwychwstały Jezus odwiedza moja miejscowośd 

Piosenka „ Jezus jest tu” 

 

Wyjaśnienie że dzisiaj dowiemy się o Chebie czegoś więcej, czegoś o chlebie wyjątkowym, bo chodzi o chleb, w 

którym mieszka żywy Pan Jezus. 

On nas bardzo kocha. Aby byd bliżej nas zamieszkał w białym opłatku. Ludzie wierzący w Pana Jezusa pragną z Nim 

byd i często się z Nim spotykad, dlatego przychodzą do kościoła i przyjmują Go  do swoich serc pod taka właśnie 

postacią. Taki opłatek nazywamy chlebem eucharystycznym. 

 

Posłuchaj opowiadania : 

 

Kasia sypie kwiaty  

Wczoraj ja i Ewelina zbierałyśmy kwiaty na łące. Bardzo trudno jest uzbierad cały koszyk kwiatów, bo niektóre z nich 

są bardzo małe. Gdy wróciłyśmy do domu, Piotrek bawił się z Markiem na podwórku. – Gdzie byłyście? – zapytali nas 

chłopcy. Pokazałyśmy im nazbierane kwiaty i Ewelina dodała: – To na jutrzejszą procesję. – Aha, to już jutro jest Boże 

Ciało – przypomniał sobie Piotrek. – Muszę sprawdzid, czy mama przygotowała mi białą albę, w której będę szedł 

podczas procesji. Marek, który stał zdziwiony z boku i przysłuchiwał się rozmowie, zapytał: – Co to takiego procesja 

Bożego Ciała? Pytanie to usłyszała babcia Marysia, która właśnie przyniosła z ogrodu więcej kwiatów do naszych 

koszyków. Podeszła do nas i powiedziała: – Procesja Bożego Ciała to uroczysta wędrówka, w której wszyscy idą 

odświętnie ubrani, a Jezus obecny w hostii wychodzi na ulice wsi i miast. Dziewczynki sypią przed Nim kwiaty, a 

ministranci niosą kadzidło i dzwonią dzwonkami. – To ja też pójdę przygotowad się do procesji – powiedział Marek i 

szybko pobiegł do domu. Dzisiaj od rana cała moja rodzina szykowała się do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała. Ja 

ubrałam się w moją nową, piękną sukienkę, a Piotrek włożył swoją komunijną, białą albę. W południe ruszyliśmy 

wszyscy do kościoła na Mszę Świętą. W kościele ksiądz mówił o dobrym Jezusie, który jest obecny wśród nas, bo 

bardzo nas kocha. Bardzo ucieszył mnie moment, gdy wyruszyliśmy z kościoła z procesją. Szłam tuż przed samą 

monstrancją niesioną przez księdza i razem z innymi dziewczynami sypałam kwiaty. Starałam się, najlepiej jak 

umiałam, sypad kwiaty, które niosłam w koszyku. Po drodze cała procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, 

na których ksiądz stawiał monstrancję z Jezusem i modlił się. To był wspaniały dzieo. W przyszłym roku też wezmę 

udział w procesji Bożego Ciała 

 Pytania do opowiadania 

 – Co dziewczyny robiły na łące? 

 – Dokąd poszła rodzina Kasi następnego dnia? 

 – Co ksiądz niósł na początku procesji? 

 – Kto jeszcze brał udział w procesji? 

 – Dlaczego ludzie szli uroczyście ubrani w procesji 



Raz do roku, a dzieje się to w uroczystośd Bożego Ciała, , lidzie, którzy chcą wszystkim pokazad, że wierzą w Pana 

Jezusa i go kochają , idą z Nim  w uroczystym pochodzie po naszych drogach. Ten pochód to procesja na Boże Ciało.  

W procesji ksiądz niesie monstrancję z Panem Jezusem. Przy ulica stoją piękne ołtarze, dziewczynki sypia kwiaty, 

dorośli odświętnie ubrani niosą obrazy , figury i chorągwie. Wszyscy uczestnicy śpiewają pieśni na cześd Pana Jezusa.  

Zadanie - wybierz się z rodzicami do kościoła  na procesję w oktawie Bożego Ciała.  Dziewczynki mogą sypad kwiaty . 

 

 

 Temat: Chcę naśladowad Jezusa w miłości i dobroci 

 Powitanie piosenką „ Serce kocham Jezusa” 

– Z czym kojarzy się serce?  (serce symbolem miłości) 

 – Kto kocha każdego z nas? ( rodzice , dziadkowie, rodzeostwo) 

 Posłuchajmy historii, którą usłyszała Kasia od swojej babci:  

Prośba Jezusa  

Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim 

rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym 

ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należed do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłośd do Jezusa wypełniała całe jej 

serce. Tak jak obiecała, 37 została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z 

Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słooce. Mówił, że jest ono pełne miłości do 

wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny 

przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się 

modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby 

jej serce było podobne do serca Jezusa 

Pytania do tekstu  

– Jak miała na imię dziewczynka, która od najmłodszych lat kochała Jezusa? – Kim została Małgosia, gdy dorosła?  

– Kto był najważniejszy w życiu Małgosi?  

– Co robiła Małgosia, aby jej serce stało się podobne do Serca Jezusa?  

Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się naśladowad Jego czyny. Małgosia 

pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych. 

Zadanie: 

Podejmijcie postanowienia np.  

Będę więcej się modlił, 

Będę unikał kłótni, 

Będę sprzątał swój pokój, 

Będę słuchał mamy i taty 

 



Na zakooczenie zaśpiewajcie „ Sercem kocham Jezusa” 

 

 

 

 

 

 

 

 


