
Dzień dobry Rodzice i dzieci! 

 

PONIEDZIAŁEK 08.06.2020 

Temat: Chleb jest darem Boga 

 

Cele katechetyczne: 

– Poznanie prawdy, że chleb jest darem Boga i owocem pracy ludzi, 

– Kształtowanie szacunku do chleba. 

 

1. Witam Was dzieci i zapraszam do modlitwy słowami piosenki „Sercem 

kocham Jezusa”. 

2. Bóg nas kocha i daje nam to, czego potrzebujemy do życia. Takim darem jest 

np. jedzenie. 

✓ Co lubicie jeść na śniadanie? 

✓ Może lubicie  kanapki na śniadanie? 

✓ Skąd się bierze chleb? 

✓ Skąd chleb wziął się w sklepie? Zobaczcie ilustracje. 

 

 
3. Zwróćcie uwagę na trud osób pracujących przy powstawaniu chleba (rolnik, 

młynarz, piekarz, sprzedawca). 

Obejrzyjcie filmik: https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI (trwa 2:05) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI


Żeby powstał chleb, musi pracować wiele osób, ale na samym początku to Bóg dał 

zboża, w których są ziarna. Bóg daje też wzrost, by mogły wyrosnąć  kłosy zboża. 

Z ziaren powstaje mąka, a z niej chleb. 

 

4. Pamiętajcie, że chleb jest darem Boga i trzeba go szanować.  

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

Przygotujcie razem z rodzicami  kanapki. 

Na początku Rodzic czyni znak krzyża na chlebie (ja robię tak zawsze przed 

rozpoczęciem krojenia nowego chleba, nożem, ze spodniej strony). Potem dziecko 

całuje z szacunkiem kromkę chleba. Następnie zachęcam do przygotowania 

kanapek. 

 

 

5. Zapraszam dzieci i Rodziców do modlitwy przed posiłkiem -  podziękowanie 

Bogu za chleb i pozostałe produkty, a także za ludzi, którzy je przygotowali. 

Warto nauczyć dzieci i tej modlitwy i modlić się przed posiłkiem: 

 

Pobłogosław, Panie Boże, nas, 

pobłogosław ten posiłek, 

tych, którzy go  przygotowali. 

I naucz nas dzielić się chlebem 

i radością ze wszystkimi. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 

6. Na koniec rymowanka: 

 

7. Na zakończenie pomódlcie się modlitwą Ojcze Nasz, bo w tej modlitwie 

prosimy Boga o chleb. 

Proszę, jeśli dacie radę, o zdjęcia Waszych kanapek zrobionych z Rodzicami. 

Adres e-mail: religia@przedszkolegorki.pl 

 

Pozdrawiam, 

Bożena Wawrzeczko 

mailto:religia@przedszkolegorki.pl

