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Temat: 

Jezus żyje! Alleluja 

 

Witam dzieci i Rodziców. 
 



Czy pamiętasz: 

Gdzie złożono ciało  Pana 

Jezusa? 

 

 



Każde dziecko wie, że Boże 

Narodzenie, to święto urodzin Pana 

Jezusa, ale dlaczego święta 

wielkanocne nazywają się 

Wielkanocą, dzisiaj o tym powiemy. 
 

Zapraszam do modlitwy: 

 

 

https://youtu.be/l6djoOEjwNY


WIELKA NOC – to inaczej noc 

niezwykła, ta o której pamiętamy 

stale, zawsze się na nią cieszymy. 

Z radością malujemy jajka na 

różne kolory, pieczemy babki i co 
jeszcze… sprawdźmy   



Wielkanocne święta nazywamy 

WIELKANOCĄ na pamiątkę 
najwspanialszej nocy,  

w czasie której Pan Jezus wyszedł 

z grobu, choć wejście do niego 

było przywalone kamieniem.  



Proszę posłuchaj… 

 

Dziś chcę wam ogłosić 

radosną wiadomość:  

 

Jezus żyje! Alleluja! 
 

Jezusa nie ma już w grobie, bo 

zmartwychwstał i znowu jest 

żywy!! 



Pan Jezus zmartwychwstał! 

Alleluja! Nie ma go tu … 



 

Po trzech dniach w niedzielę Pan Jezus 

powstał  z  niego, to znaczy wyszedł  

z grobu żywy i nigdy 

już nie umrze – to znaczy 

zmartwychwstał. 

 

Posłuchajmy, co o tym  

wydarzeniu  

mówi Pismo Święte: 

 

 



Jezus zmarł na krzyżu i Jego ciało zostało położone  

w grobie wykutym w skale, a przed wejściem do grobu 

zatoczono wielki kamień. 

W niedzielę rano kobiety szły do grobu Jezusa. 

Zobaczyły, że kamień jest odsunięty. Weszły do środka, 

ale nie znalazły ciała Jezusa. Wtedy stanęli obok nich 

aniołowie w lśniących szatach, którzy powiedzieli: 

Dlaczego szukacie tego, który żyje, wśród umarłych? Nie 

ma Go tu, zmartwychwstał. 

Później Jezus ukazał się swoim uczniom, powiedział do 

nich: 

Nie bójcie się. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To Ja 

jestem, naprawdę żyję. 

Uczniowie bardzo się ucieszyli, że Jezus żyje,  jest z nimi. 

Przeczytaj mi proszę:   

Zmartwychwstanie Jezusa 



A teraz my też wybierzmy się  

na spotkanie z Jezusem 

zmartwychwstałym. 

 

Niedziela spotkanie 

zmartwychwstałego Jezusa  

 

https://liblink.pl/BeN6EHTioB 

Popatrz proszę: 

 

Kogo widzisz?  

https://liblink.pl/BeN6EHTioB


Pytania do tekstu biblijnego: 

 
– Co zobaczyły kobiety rano  

w niedzielę? 

– Co powiedział im anioł? 

– Kto ukazał się uczniom? 

 
Jezus żyje! ALLELUJA! 

 

 





ZAŚPIEWAJ I ZATAŃCZ PROSZĘ: https://youtu.be/G_e5BYfen28 

https://youtu.be/G_e5BYfen28
https://youtu.be/G_e5BYfen28


Jezus nas bardzo kocha. 

Jezus daje nam swoją 

radość.  

 

Jezus dla nas 

zmartwychwstał, to znaczy 

wstał z grobu i żyje wśród 

nas. 

 

Ćwiczenie: 

Postaraj się powiedzieć 

komuś, o tym, że Jezus 

zmartwychwstał, że żyje  

i nas kocha. 



 

Jezus swoim zmartwychwstaniem wypełnił radością 

cały świat i serca wszystkich ludzi.  

 

 

Okażemy radość Jezusowi i sobie nawzajem, 

śpiewając jeszcze raz piosenkę z gestami: 

 

„Bóg nie umarł!”. 

 

https://youtu.be/G_e5BYfen28 

 

 

 
Dziękuję z Panem Bogiem Anna Szymczyk 

https://youtu.be/G_e5BYfen28
https://youtu.be/G_e5BYfen28

