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48. Mój dzień Pierwszej Komunii Świętej

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• formowanie postawy przyjaciela Jezusa;

• wprowadzanie w pełne, świadome, radosne uczestnictwo w liturgii Eu-

charystii;

• zapoznanie z bogactwem mszalnych obrzędów Komunii Świętej;

• kształtowanie postaw sprzyjających godnemu i owocnemu uczestni-

czeniu w Uczcie Eucharystycznej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wyjaśnia, na czym polega świadome i pełne uczestnictwo we Mszy 

Świętej; 

• czeka na spotkanie z Jezusem w Eucharystii;

• przyjmuje Jezusa, o którym wie, że On jest największym Darem i Pre-

zentem; 

• uzasadnia, że Pierwsza Komunia Święta jest początkiem drogi do 

zjednoczenia z Jezusem;

• zdaje sobie sprawę z tego, co niszczy łączność z Jezusem i modli się 

o wytrwanie w dobru; 

• kojarzy Ewangelię o winnym krzewie; 

• wyjaśnia, czym jest post eucharystyczny i zachowuje go;

• umie po przyjęciu Komunii Świętej trwać w dziękczynieniu i uwielbie-

niu Boga;

• Opowiada, skąd pochodzą słowa: „Panie, nie jestem godzien”;

• zna modlitwę po przyjęciu Komunii Świętej, pieśni: Lud Twój, Panie, 
lud pielgrzymi; Jesteś, Panie, winnym krzewem;

Pojęcia, postaci:

Komunia Święta, obrzędy Komunii Świętej, post eucharystyczny.

Wartości:

miłość, czystość, wdzięczność.



193

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Akty: wiary, nadziei, miłości.

1. Można rozpocząć od opowiadania Najlepszy prezent z książki Rok 
wielkiej przygody autorstwa ks. O. Nassalskiego lub od przygotowania 

kartek z pytaniem: Jak sobie wyobrażasz dzień swojej Pierwszej Komunii 

Świętej? (praca w parach). Rozmowa z dziećmi i podsumowanie dopro-

wadzające do stwierdzenia, że Jezus jest w tym dniu najważniejszy.

2. Praca z podręcznikiem, s. 143–144. Odczytanie tekstów o przygoto-

waniu do ważnych wydarzeń i do spotkania z Jezusem. Omówienie ilu-

stracji, s. 143, znaczenia białego koloru szat sukienek, komży, rozmowa 

o poście eucharystycznym. Z czego wynika podejmowanie postu eucha-

rystycznego? – z miłości do Jezusa. Podkreślenie, że to Jezus jest Po-

karmem, wyjątkowym. Przypomnienie i wyjaśnienie słów z liturgii Mszy 

Świętej: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 

tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

3. Ćwiczenie 1, s. 143, podręcznik. Dzieci rysują w zeszytach zaproszenia 

dla Jezusa i ozdabiają je kwiatkami, i serduszkami. Notatka pod ilustra-

cją: W dniu Pierwszej Komunii Świętej Pan Jezus jest dla mnie najważ-

niejszy. (Tak powinno być w każdym innym dniu mojego życia).

4. Rozmowa z użyciem pytań: 

• Jak podziękujesz Panu Jezusowi za to, że przyszedł do Ciebie?

• O co będziesz prosił Pana Jezusa? 

• Wykonaj z kartonu serce i napisz na nim swoją modlitwę, z którą 

zwrócisz się do Pana Jezusa, gdy już przyjdzie do Twojego serca. Dzie-

ci mogą wykonać takie prace i przynieść je do szkoły albo już na samą 

uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i złożyć je w darze na ołtarzu.

• Jak dziecko kochające Pana Jezusa powinno przeżyć dzień Pierwszej 

Komunii Świętej?

5. Poważna rozmowa na temat znaczenia prezentów, stroju, przyjęć. 

Podkreślenie drugorzędnej wartości wszystkiego tego, co towarzyszy 

wydarzeniu. W tym dniu uwaga dziecka powinna być skierowana na Je-

zusa, który jest najważniejszym, największym Gościem duszy. Omówie-

nie tekstu z „Zapamiętaj”, podręcznik, s. 145.
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6. Omówienie Ewangelii: J 15, 4–5. Podkreślenie, że przygotowujemy się 

nie do jednorazowego wydarzenia, ale jesteśmy wezwani do ciągłego 

trwania przy Jezusie.

7. Warto omówić wiersz: Chodził Jezus..., s. 144 

8. Wspólny śpiew / modlitwa: Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym; Lud 
Twój, Panie, lud pielgrzymi. 
9. Omówienie postaw ciała i modlitw po przyjęciu Komunii Świętej. Wy-

jaśnienie znaczenia modlitwy po Komunii Świętej, dziękczynienia, uwiel-

bienia Chrystusa, który zechciał nam się ofiarować. Należy uwrażliwić 

dzieci na właściwe zachowanie się po przyjęciu Komunii Świętej i w trak-

cie oczekiwania na zakończenie całego obrzędu. Oczytanie modlitwy po 

Komunii św. i utrwalenie tekstów z podręcznika, s. 143–145.

10. Ćwiczenia do domu, dodatkowe: 

• Wypisz w zeszycie kilka tytułów pieśni dziękczynnych i na uwielbienie 

Jezusa, które są przeznaczone na czas po przyjęciu Komunii Świętej.

• Ułóż swoją modlitwę dziękczynną.


