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Dzień dobry  

Pan Jezus zmartwychwstał!  

Świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa! 

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY  - piosenka „Nie ma Go tu, 

wstał!” 

Proszę o przeczytanie dzieciom - dziękuję  

Pan Jezus zmartwychwstał! 

Po śmierci Pana Jezusa Jego ciało złożono w grobie. Grób wykuto w skale                        

i zamknięto ogromnym, ciężkim kamieniem. 

Postawiono straże broniące dostępu do Pana Jezusa.  

W niedzielę rano przyszły do grobu kobiety, które bardzo kochały Pana Jezusa. 

W dłoniach trzymały koszyczki z pachnącymi olejkami i ziołami. Chciały 

namaścić nimi ciało Pana Jezusa ponieważ taki był zwyczaj. 

W drodze rozmawiały ze sobą : „Poprosimy strażników, by odsunęli nam głaz”. 

Przyszły i …… zobaczyły , że kamień jest odsunięty. 

Grób był pusty, a strażnicy drżeli ze strachu. Na skale kobiety zobaczyły anioła 

w szatach białych jak śnieg.  Przestraszyły się. „Nie bójcie się – powiedział Anioł.  

– Szukacie Jezusa ukrzyżowanego, ale tu Go nie ma, powstał z martwych”. 

Kobiety ogromnie się ucieszyły. Jezus żyje! Zwyciężył! Pokonał śmierć i zło! 

Szybko pobiegły powiedzieć o tym uczniom. 

Proszę, by dzieci spróbowały odpowiedzieć na pytania: 

1. W jaki dzień kobiety szły do grobu Jezusa? 

2. Kto im powiedział o zmartwychwstaniu Pana Jezusa? 

3. Dlaczego kobiety tak bardzo się z tego ucieszyły? 

4. Co pokonał Pan Jezus? 

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY


Praca z podręcznikiem  ( jeżeli macie podręcznik w domu, jeżeli nie, nie szkodzi   

                                            zrobimy ćwiczenie po powrocie do przedszkola). 

 

 

Temat  -  „Świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa”  - proszę porównać 

postacie kobiet i żołnierza z podanymi obok rysunkami. Wybrać właściwe wzory 

i pokolorować według niego. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UJyuw7HUks  - „Chcę wywyższać imię 

Twe”. 

  

 

Dla chętnych - kolorowanki do wydrukowania (jeżeli ktoś lubi kolorować i ma 

możliwość wydrukowania może pokolorować niżej umieszczone obrazki). 

Ponieważ  nie zobaczymy się już przed Świętami, dziś chciałabym złożyć Wam                        

i Waszym Rodzinom życzenia:  

 

Zdrowych, błogosławionych Świąt! Pełnych nadziei, wiary i miłości. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem, niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość… 

                                              Do zobaczenia. Pozdrawiam      Szczęść Boże 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UJyuw7HUks


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


