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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Temat: Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem 
 

 Poproście kogoś dorosłego, lub sami przeczytajcie opowiadanie o chlebie i postarajcie się 

odpowiedzieć na potania pod tekstem. 

 

Połówka chleba 
Było to w trudnych czasach po wojnie. Pewien lekarz sam ciężko zachorował. 

Potrzebował jedzenia. Znajomy przesłał mu połowę chleba. Lekarz bardzo się ucieszył, ale 
nie zjadł go. Posłał go do sąsiadów, dla chorej córki nauczyciela. Ale i tam połówka chleba 
nie pozostała. Przekazali ją starszej, głodującej wdowie mieszkającej na poddaszu. Lecz ona 
zaniosła ją do swojej córki, która z dwojgiem małych dzieci mieszkała w piwnicy. A ta 
przypomniała sobie, że kilka domów dalej mieszka stary lekarz, który jedno z jej dzieci leczył 
bezpłatnie. W taki sposób połówka chleba wróciła znowu do lekarza. Jego żona zapytała 
męża: 

– To ta sama połówka chleba, którą przekazaliśmy innym. Co mam z nią zrobić? 
– Zaproś ludzi, którzy mieli ten chleb u siebie, a następnie podzielę go po kawałku dla 

wszystkich – odpowiedział chory lekarz. 
Gdy ludzie zeszli się, lekarz pocałował chleb i powiedział: 
– Proponuję, żebyśmy się tym chlebem podzielili w tej wspólnocie. Każdy z nas zje 

kawałek i choć się nie najemy, to będziemy razem. Chleb będzie nam przypominał moc 
miłości tkwiącą w dzieleniu się. Nie wolno jej zatracić nawet w najgorszej biedzie. 

 
– Co chory lekarz zrobił z chlebem, który otrzymał od znajomego? 

– Dlaczego go nie zjadł? 

– Jak zachowali się inni ludzie, którzy otrzymali chleb? 

     – Jak zakończyła się ta historia? 

Kto spożywa zdrowe jedzenie, ten jest zdrów, pełen sił.  Karmiąc się Ciałem Chrystusa, stajemy się 

pełni sił duchowych, podobni do Jezusa. Jeszcze nie możecie przystępować do Komunii świętej, ale 

już teraz każdy z was może przygotowywać swoje serca na spotkanie z Panem Jezusem. 



 

 Za rok będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wklej pasującą naklejkę. Wpisz 

do kratek odpowiednie litery, a dowiesz się, jakie słowa wypowiada ksiądz i co należy 

odpowiedzieć. Przeczytaj napis i pokoloruj rysunek. 

Na stronie 85 mamy przedstawione ETAPY POWSTAWANIA CHLEBA 

• Najpierw musi być dobrze przygotowana ziemia uprawna, w którą się wsiewa ziarno. 

• Później z ziarna wyrasta źdźbło, a na nim piękne kłosy, i tak mamy na polach falujące zboże na 

wietrze. 

• Kiedy przychodzą żniwa, czyli czas zbioru zbóż, otrzymujemy z tych kłosów ziarno, z którego w 

młynie robi się mąkę. 

• Z mąki wypieka się w piekarni chleb, który później kładziemy na stole, kroimy i jemy. 

Taką drogę musi przebyć ziarno, aby stało się chlebem. Wiemy, że chleb, który jemy, dodaje nam sił. 

Ten zwykły chleb przypomina o innym Chlebie. 

 Zastanów się, w jakiej kolejności powinny być ułożone obrazki.  

 Ponumeruj je. Wpisz litery do odpowiednich kratek i przeczytaj wyraz. 

 W pustym polu narysuj rozwiązanie. 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, konderak.a@ssp.palecznica.pl   

Z dzisiejszej lekcji Dzieciaki nie odsyłają żadnych zadań. 

                                                                                                               

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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