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Temat: Uroczystość Zmartwychwstania 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne Ukazanie dzieciom prawdy, że Pan Jezus zmartwychwstał i 

żyje wśród nas. 

Podręcznik s.93-95 

Modlitwa- Akt wiary 

W naszym życiu są takie chwile, kiedy jest nam smutno: choroba kogoś bliskiego lub sami jesteśmy 

chorzy, dostaniemy złą ocenę, nikt nie chce się z nami zaprzyjaźnić. Wiemy też, że po nich przychodzą 

chwile radosne – dobry stopień w szkole, na który długo czekaliśmy. 

Aby dowiedzieć się, co takiego uczynił Pan Jezus, uczniowie wycinają z Dodatku pisanki, kolorują je i 

wklejają w wolne miejsca. Odczytują hasło: „Jezus zmartwychwstał. Alleluja!”. 

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od 

grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były 

bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły 

twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 

tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn 

Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia 

zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to 

wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka 

Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.  

(Łk 24,1-10) 

 Jezus zmartwychwstał w niedzielę i dlatego przychodzimy do kościoła właśnie w ten dzień.  

Dzieci wykonują zadanie z podręcznika, aby poznać symbole Zmartwychwstałego Chrystusa. Podpisz 

symbole. 

                  



Modlitwa - Piosenka „Bóg nie umarł” https://www.youtube.com/watch?v=nddna7bHcXI 

„Bóg nie umarł Jezus żyje (3x); daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę 

swą, bo On z nami jest!” 

Praca domowa 

Połącz kropki przy kolejnych liczbach, a dowiesz się, kto stał przy grobie Jezusa.  

Naucz się na pamięć pozdrowienia wielkanocnego.  

„Chrystus zmartwychwstał, alleluja!”  

 „Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!” 

Sposoby komunikowania 

Messenger kl. IV i poczta e-mail:wwisniewska@interia.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nddna7bHcXI

