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TEMAT: BOŻE CIAŁO  

 

Cel dydaktyczny: przygotowanie do świadomego udziału w procesji Bożego Ciała 

Cel wychowawczy: kształtowanie szacunku do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie  

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Kto mi powie co to jest? (monstrancja lub rysunek monstrancji) 

A kto wie do czego służy ten przedmiot? 

Gdzie się znajduje? 

Kto go używa? 

Co wtedy robią ludzie? 

Pokaz  Monstrancja  

4. Wymiar egzystencjalny: 

Posłuchajcie pewnego opowiadania. Zwróćcie uwagę do czego 

przygotowywała się Małgosia. 

(nag. 56). 

Jutro Małgosia będzie pierwszy raz sypała kwiatki Panu Jezusowi na 

procesji. Mamusia uszyła jej śliczną, białą sukienkę i kupiła ładny 

koszyk do kwiatków. A Małgosia nazbierała na łące dużo pięknych 

kwiatków: białe, czerwone, żółte, różowe, niebieskie, liliowe bo jutro 

jest najpiękniejsze święto — Boże Ciało. 

Jest rano. Małgosia śpi w swoim łóżeczku. Do pokoju wpadł już 

pierwszy promyk słońca przez okno i pogłaskał dziewczynkę po nosku 

i buzi.  

Małgosia wie, że pójdzie dziś sypać kwiatki Panu Jezusowi dlatego 

prędko wyskakuje z łóżka na obie nóżki, myje się szybko a potem 

sama się ubiera.  

Po śniadaniu mamusia daje córce koszyk pełen kolorowych kwiatków i 

mówi:  

-Pójdziesz sama do kościoła, bo ja muszę jeszcze coś załatwić. Pójdę 

później. Idź uważnie i nie rozsyp kwiatków. 

Małgosia uważnie koszyk, tak jak mamusia kazała. Kiedy weszła do 

kościoła przeżegnała się pobożnie wodą święconą. Potem postawiła 

koszyk i uważnie klęknęła, żeby przywitać Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie. Złożyła małe rączki i cicho wyszeptała: 

-Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...  

Małgosia wie, że żywy Pan Jezus, ukryty w takim maleńkim opłatku 

mieszka w takim domku, który nazywa się tabernakulum 

Potem przyszła siostra Gabriela, która ustawiła równo dziewczynki, 

a ksiądz wikary ustawił chłopców. Ruszyła procesja do czterech 

ołtarzy ustawionych wkoło kościoła. 

Pan Jezus w monstrancji patrzy na wszystkie dzieci i cieszy się, że 

dziewczynki sypią kwiatki, chłopcy dzwonią a dorośli śpiewają pieśni 

eucharystyczne.  

 

Jak miała na imię dziewczynka z opowiadania? 

Po co Małgosia zbierała kwiatki? 

Do jakiego święta przygotowywała się Małgosia? 

Gdzie poszła Małgosia? 

Słuchowisko 
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Kto z was był już na procesji?  

Dla kogo odbywa się procesja? Kto nie 

Jak wygląda Pan Jezus? (Pan Jezus jest ukryty w białym opłatku).  

5. Wymiar eklezjalny: 

Otwórzcie teraz wasze podręczniki na s. 210.  

Co widzicie na ilustracji? 

Powiedzcie mi jak się zachowujemy, gdy idziemy do kogoś bliskiego? 

 

Gdy przychodzimy do kogoś bliskiego zachowujemy się tak by nikogo nie 

urazić, by nie sprawić nikomu przykrości.  

Jak powinniśmy się zachowywać by nie urazić Pana Jezusa? 

 

Jest jeden taki dzień w roku, kiedy kapłan bierze Pana Jezusa i w procesji 

udajemy się ulicami miast. Jest to to święto o którym słyszeliście w 

opowiadaniu, z tą jednak różnicą, że Małgosia mieszkała w małej wiosce i 

u nich procesja odbywa się w koło kościoła. Święto to nazywa się 

Uroczystością Bożego Ciała albo Uroczystością Ciała i Krwi Chrystusa. 

Pogadanka  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monolog  

Podręcznik  

6. Wymiar biblijny:    

7. Wymiar liturgiczny: 

Zaśpiewajmy teraz piosenkę, której już kiedyś uczyliśmy się. 

(nag. 22). 

1. Bądźże pozdrowiona , Hostio żywa, 

W której Jezus Hrystus Bóstwo ukrywa. 

Ref: Witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

2. Bądźże pozdrowione drzewo żywota! 

Niech kwitnie niewinność anielska cnota. Witaj Jezu ... 

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży; 

zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży. Witaj Jezu ... 

4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! 

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu ... 

5. Bądźże pozdrowiona święta krynico! 

Serce przenajświętsze, łaski świątnico. Witaj Jezu ... 

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, 

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj Jezu ... 

7. Bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro! 

Broń nas przed doczesną i wieczną karą. Witaj Jezu ... 

Śpiew  Nagranie CD 

8. Podsumowanie: 

O jakim świece mówiliśmy dzisiaj? 

Co wtedy robią dzieci? 

A dorośli? 

A co robi kapłan? 

Pogadanka   

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    
 

 

 


