
Drogie Dzieci i Rodzice! 
 

Baaardzo serdecznie dziękuję Wam za nadesłane zdjęcia i życzenia!!! 

Mam nadzieję, że Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa były dla Was czasem radosnym. 

Jeżeli macie ochotę o tym napisać bądź narysować to czekam na wiadomości SMS, 

WhatsApp, bądź Messenger mój osobisty bądź „Domowego Przedszkola”. 
 

Dziś zapraszam Was do głębszego poznania historii zmartwychwstania Pana Jezusa. 

W tym celu potrzebne będzie nam Pismo Święte. 

Poproście Rodziców o pomoc. 

Możecie zapalić świecę i położyć jakiś ładniejszy obrusik  

w miejscu gdzie będzie leżeć Pismo Święte. 
 

Następnie poproście Rodziców o odczytanie fragmentu Pisma Świętego  

z Ewangelii wg. Św. Mateusza rozdział 28, wersy 1-2 i 4-10. 
 

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria 

obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański 

zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (…) Ze strachu przed 

nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! (…) wiem, że szukacie 

Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (…). Idźcie szybko 

i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do 

Galilei (…)”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, 

i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. 

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „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 udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”. 
 

Porozmawiajcie teraz na temat opowiadania: 
 

 

-Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie? 

– Co się wydarzyło przy grobie? 

– Co powiedział anioł Pański do niewiast? 

– Kto stanął przed kobietami? 

– Co Jezus kazał zrobić kobietom? 
 

Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał pokazał się najpierw Marii Magdalenie i drugiej Marii, 

które miały za zadanie przekazać radosną nowinę Uczniom Jezusa.  

 

Posłuchaj piosenki Arki Noego „Niezwykła noc” https://www.youtube.com/watch?v=N5gQtm4d3YE 

lub innych pieśni o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,  

spróbuj nauczyć się fragmentu którejś z tych pieśni. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5gQtm4d3YE


 

 

Symbolem zmartwychwstałego Pana Jezusa jest Baranek. 

Wyklej baranka watą lub białą bibułą. Pokoloruj chorągiewką na czerwono.  

 
 

 


