
Temat. Wielkanoc – Jezus żyje.

1. Przywitanie „ Szczęść Boże”
2. Wyjrzyjcie przez okno i zobaczcie, jak wygląda świat, który po zimie budzi się do życia.
- Jakie oznaki wiosny zaobserwowaliście? (możecie też obejrzeć obrazki)

Każde dziecko wie,że święto Bożego Narodzenia to święto narodzin Pana Jezusa, ale dlaczego 
święta wielkanocne nazywają się Wielkanocą? - dzisiaj o tym porozmawiamy.

Przypomnijcie sobie:
- Jak się nazywają kolorowe jajka, które malujemy na Wielkanoc?
- Jakie potrawy wkłada się do koszyczków?

3. Czas Wielkiej Nocy
Wielkanocne święta nazywamy Wielką Nocą na pamiątkę najwspanialszej nocy, której Pan Jezus 
wyszedł z grobu, chociaż wejście do niego było przywalone ogromnym kamieniem. Wielka noc – to
inaczej noc niezwykła, ta o której stale pamiętamy, zawsze się nią cieszymy. Z tej radości malujemy
jajka na różne wesołe kolory.

4. Opowiadanie biblijne

Zmartwychwstanie Jezusa



Jezus zmarł na krzyżu i Jego ciało zostało położone w grobie wykutym w skale, a przed 
wejście 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.

Kobiety przekazały tę nowinę uczniom Jezusa.
Później Jezus ukazał się swoim uczniom, a oni na początku się przestraszyli. Jezus 

powiedział do nich:
- Nie bójcie się. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To Ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie, że 
naprawdę żyję.

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

5. Ilustracje i pytania do opowiadania

- Gdzie złożono ciało zmarłego Jezusa?
- Co zobaczyły kobiety w niedzielę rano, gdy przyszły do grobu Jezusa?
- Jaką nowinę przekazały kobiety apostołom?
- Kto ukazał się apostołom?

6. Zabawa „Wielkanocne puzzle”
Jeśli mamy w domu kartkę z Jezusem zmartwychwstałym lub wydrukowany obrazek, tniemy na 
części i dajemy dzieciom, żeby ułożyły pocięte kawałki w całość.

7. Nauka piosenki z gestami „Bóg nie umarł, Jezus żyje”
https://www.youtube.com/watch?v=diX38k_Be70



8. Praca z obrazkiem
            Pokoloruj obrazek według wzoru

      

       9. Zabawa ruchowa
  Jeśli mamy w domu jajeczka czekoladowe lub zajączki można ukryć w pokoju i polecić, aby 

dziecko odnalazło (można podpowiadać ciepło, gdy dziecko jest w pobliżu lub zimno gdy się 
oddala)

10. Zagadka
               Kto to taki?
         Leżał trzy dni w grobie,
         dał bok przebić sobie.
         Zmartwychwstał w niedzielę,
         spotkasz Go w Kościele...

      11. Na zakończenie 
           Uczyń „Znak krzyża” i zaśpiewaj poznaną wcześniej piosenkę.


