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Temat: 

Cieszę się za 
zmartwychwstania 
Pana Jezusa. 
 



Czy pamiętasz: 
 
*Gdzie złożono ciało Pana Jezusa? 
*Co przygotowuje się w naszych 
kościołach, na pamiątkę złożenia Jezusa 
do grobu? 
 
 



A dzisiaj powiemy, co wydarzyło 
się w Wielką Niedzielę? 
 
Zapraszam do modlitwy: 
 

 

https://youtu.be/l6djoOEjwNY


Pan Jezus zmartwychwstał! 

Alleluja! 



Na dobry początek zagadki: 
 
Zagadki wielkanocne 
 
https://liblink.pl/QAIKDhJUUu 
 
 

https://liblink.pl/QAIKDhJUUu


Opowiadanie: Było sobie jajko …… 

 Było sobie jajko. Nie kwadratowe, nie podłużne, zwyczajne jajko. 
Leżało na grzędzie, dopóki mama nie wzięła go stamtąd i nie 
zaniosła do wielkiego kosza. Było tam już więcej jajek. Wszystkie 
wydawały się takie zwyczajne, lecz nasze jajeczko spodobało się 
Kasi. Razem z mamą ułożyła je starannie w ogromnym 
wiklinowym koszyku. Potem przykryły je sianem i zamknęły 
wieko, które również było z wikliny. A kosz był tak wielki, że mała 
Kasia sama mogłaby się w nim schować. – Mamusiu, to jajko 
będzie moje, dobrze?. Mama uśmiechnęła się patrząc na Kasię,  
a potem odkryła kosz i zrobiła na jajku Kasi czerwoną kropkę. 
Kasia była zachwycona.  

 Następnego dnia  mama przyniosła jeszcze 3 jajka. Ułożyła je 
obok poprzednich. Policzyły wszystkie dokładnie. Było ich 15. 
Potem mama poszła do kuchni. Nasłuchując uważnie, wybrała 
jedną kurę. Ostrożnie, aby nie zgnieść leżących w koszu jajek, 
posadziła ją na nich. Kura natychmiast rozłożyła swoje skrzydła  
i wydała radosne:  Kwo, kwo, kwo…. 

 



 Codziennie rano mama przychodziła i wyjmowała na chwile 
kurę, aby dać jej jeść. Kasia przybiegała za każdym razem, 
aby chociaż paluszkiem dotknąć swojego jajka. Przez wiele 
dni nic się nie działo, dziewczynce znudziło się 
przychodzenie. Pewnego jednak dnia,  gdy mama zawołała 
Kasię, ta z zaciekawieniem pochyliła się nad swoim jajkiem. 
Usłyszała puk, puk, puk…. Mamusiu, ktoś tam puka! -  
zawołała Kasia. Po chwili pękła skorupka i z jajka wystawił 
się mały dzióbek. Kasia znieruchomiała z zachwytu. Zanim 
mama z powrotem posadziła kurę, jajeczko rozsypało się 
całe, a na skorupce siedziało małe kurczątko.  

 Kasia przytuliła je do swego policzka dziwiąc się jak to jest, 
że ze zwykłego jajka może wyjść takie śliczne, żywe 
kurczątko!  





Na naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym,  
że dobry Jezus spoczywa w grobie. Ale Jezus nie 
został w grobie na zawsze.  
Po trzech dniach powstał z niego, to znaczy 
wyszedł z grobu żywy i nigdy 
już nie umrze.  
Będzie żył na wieki, czyli zawsze.  
Jezus jest znowu pośród nas, ponieważ bardzo 
nas kocha. 
 
My też kochamy dobrego Jezusa i dlatego świętujemy 
to ważne wydarzenie, jakim było Jego 
zmartwychwstanie. 
Posłuchaj, jak ten dzień rozpoczął się w Jerozolimie, 
gdy kobiety chciały odwiedzić grób Jezusa w niedzielę.  
 



Czytanie Pisma Świętego(Mt 28,1-10) lub posłuchaj 
https://youtu.be/G79E7xVzt6s : 
Ludzie bardzo uroczyście obchodzą dzień zmartwychwstania Jezusa.  
Posłuchajmy, kto jako pierwszy dowiedział się o tym radosnym  
wydarzeniu: 
 

„(...)o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria  
Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało  
wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił  
z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać  
jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.  
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł 
zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem,  
że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, 
gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał  
z martwych» (…). Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią  
i wielką radością, i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus 
stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły 
Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie 
się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam 
Mnie zobaczą»”. 

https://youtu.be/G79E7xVzt6s
https://youtu.be/G79E7xVzt6s


A teraz wybierzmy 
się na spotkanie z 
Jezusem 
zmartwychwstałym. 
 
 
https://youtu.be/sC
4o9AuysWw?t=868 
 

Popatrz proszę: 
 
Kogo widzisz?  

https://youtu.be/sC4o9AuysWw?t=868
https://youtu.be/sC4o9AuysWw?t=868
https://youtu.be/sC4o9AuysWw?t=868


Pytania do tekstu biblijnego: 
 
– Kto pierwszy przybył rano do grobu Jezusa? 
– Kogo spotkały kobiety? 
– Co powiedział im anioł? 
– Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną  
o zmartwychwstaniu? 
– Kogo spotkały po drodze? 
– W jaki sposób przywitały Jezusa? 
– Co powiedział im zmartwychwstały Jezus? 
 
 
Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, 
cieszą się z Jego zmartwychwstania. My również 
cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego 
dajemy temu wyraz w piosence.  
 



Na Drugi Brzeg - Arka Noego  
 

https://youtu.be/564hD01TxxE 

https://youtu.be/564hD01TxxE
https://youtu.be/564hD01TxxE
https://youtu.be/564hD01TxxE
https://youtu.be/564hD01TxxE


W kościele, przed czytaniem Ewangelii,  
czyli opowieści o życiu, nauce, czynach, męce  
i zmartwychwstaniu 
Jezusa, słyszymy śpiew „Alleluja”.  
 
Wtedy wstajemy i stojąc, śpiewamy radośnie 
„Alleluja”, 
chwaląc dobrego Boga i Jego Syna – Jezusa. 
Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa 
przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą.  
 
W kościele znajdujemy wiele znaków 
przypominających nam  o radosnym 
wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie  
Jezusa. 

WYJAŚNIENIE SŁOWA: ALLELUJA 



Figura 
zmartwychwstałego 
Jezusa 
 
Figura przedstawia 
Jezusa, który trzyma  
w ręku zwycięską 
czerwoną chorągiew. 
 
Oznacza to, że jest 
On Królem, który 
pokonał śmierć. 



Jezus swoim zmartwychwstaniem wypełnił radością cały świat  
i serca wszystkich ludzi. Ta radość jest także w naszych sercach.  
 
Okażemy ją Jezusowi i sobie nawzajem, śpiewając: 
https://youtu.be/G_e5BYfen28 

Dziękuję z Bogiem  Anna Szymczyk  

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


Ćwiczenie: Pokoloruj i powiedz, kogo 
przedstawia obrazek? 

 
 
 
 
 
  


