
12.05 WTOREK Temat: Uroczysty dzień komunii 

Zaśpiewajcie z Youtubem pieśń „Uroczysty dzień komunii”  

https://www.youtube.com/watch?v=MqFuuud3Lug 

Tutaj podaję tekst: 

1.Tak czekałem na te chwilę  

by usłyszeć głos Twój Panie  

W sercu mam radości tyle, 

miłość Twa przepełnia mnie.  

Oto nastał dzień wspaniały  

pełen światła i radości,  

stojąc z dłońmi złożonymi  

Ciebie tylko prosić chce.  

 

Ref: Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością  

Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość Swą. 

 

2. Z Tobą pragnę się spotykać  

to dziecięce me pragnienie  

na Twe przyjście będę czekać 

 nie opuszczę Ciebie nie.  

Doczekałem wielkiej chwili,  

której nigdy nie zapomnę  

przecież wiem, że to w Komunii 

tu zbawienie znajdę swe 

 

A teraz zadanie: Komunia to uczta, na którą zaprosi cię sam Bóg. Przygotowując się na spotkanie z 

Jezusem, przygotuj się również na ucztę z twoją rodziną. 

Zadanie twoje do wykonania będzie trudne, a ocena twojej pracy będzie zależna od ilości dni, w 

których będziesz ją wykonywać.  

1. Od dziś przez okres co najmniej sześciu dni twoim zadaniem jest dbać o kuchenny stół. 

Musisz zadbać o nakrycie (obrus, serwetki lub tacki pod talerze), ułożenie talerzy, sztućców, 

szklanek lub filiżanek. Ty sam(a) masz nakryć do stołu.  

2. Po posiłku również ty dbasz o to, by ze stołu wszystko było uprzątnięte (nie musisz zmywać, 

ale gdybyś to zrobił(a), to byłoby super; jeśli masz zmywarkę – daj brudne naczynia do 

zmywarki, ale wcześniej zadbaj, by nie dawać do zmywarki talerzy z resztkami pokarmu. 

Resztki wrzuć do odpadków).  

3. Namów domowników, by przynajmniej raz dziennie zjedli z tobą przy nakrytym przez ciebie 

stole posiłek. Zadanie wykonaj przynajmniej raz dziennie (np. wspólny obiad po przyjściu 

rodziców z pracy lub wspólna kolacja). Jeśli rodzice pracują na zmiany i nie jest możliwe, by 

wszyscy domownicy zgromadzili się przy stole, zjedz posiłek przynajmniej z jedną osobą  w 

domu. 

4. Zadanie trwa sześć dni – w ile dni wykonasz to zadanie, taką będziesz mieć ocenę. Liczy się 

ciągłość zadania. Nie można przerwać. Innymi słowy nie może być tak, że dwa dni nakrywasz 

do stołu, trzeci dzień nie, a od czwartego znów zaczynasz. O wykonaniu zadania poinformują 

https://www.youtube.com/watch?v=MqFuuud3Lug


mnie rodzice. Po upływie sześciu dni poproś rodziców o wystawienie oceny na kartce. Kartkę 

sfotografuj i prześlij na adres mrkachal@onet.eu  

mailto:mrkachal@onet.eu

