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KATECHEZA : „RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA” 

                        

ANIOŁ POWIEDZIAŁ DO NIEWIAST: 

„DLACZEGO SZUKACIE ŻYJĄCEGO WŚRÓD UMARŁYCH? 

NIE MA GO TUTAJ ZMARTWYCHWSTAŁ”.(ŁK24,5-6) 
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WPROWADZENIE 

Witam was kochane dzieci. Jestem ciekawa jak spędziliście ŚWIĘTA  

WIELKANOCNE. Tęsknię już za wami. Miło by było was zobaczyć. 

Dzisiaj podzielę się z wami na katechezie o najważniejszych Świętach 

Zmartwychwstania Pańskiego.  

To zaczynamy!!! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Pozdrowiliśmy właśnie Jezusa, mówiąc Mu, jak bardzo Go kochamy i że 

będziemy Go chwalić przez wieki, czyli zawsze. Słowo Chrystus dodawane po 

imieniu Jezus oznacza, że jest on posłany przez dobrego Boga do nas. 

Na dobry początek piosenka , którą znacie „Bóg nie umarł” Zachęcie rodziców 

do wspólnego śpiewania. Słowa macie poniżej oraz filmik z piosenką  

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM 

piosenka” Bóg nie umarł”  karaoke 

Tekst piosenki   

Bóg nie umarł - Jezus żyje                    

Bóg nie umarł - Jezus żyje                    

Bóg nie umarł - Jezus żyje                   

Daj mu ręce swe (klask, klask)              

Daj mu nogi swe (tup, tup)                    

Daj mu serce swe (bum, bum)              

Daj mu duszę swą (frrr)                        

On zawsze z nami jest!  

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM
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WYJAŚNIENIE POJĘCIA ZMARTWYCHWSTANIE 
                                                               

 

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.  

Zachęcam was do wysłuchania i oglądania poniższego filmu  

-EWANGELIA DLA DZIECI O ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA 

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

A oto pytania do ewangelii 

- Kto pierwszy przybył rano do grobu Jezusa? 

- Kogo spotkały kobiety? 

- Co powiedział im anioł? 

https://www.youtube.com/watch?v=qmhJlXUsuUQ
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- Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną o zmartwychwstaniu? 

- Kogo spotkały po drodze? 

- W jaki sposób przywitały Jezusa? 

-Co powiedział im 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. 

Zaśpiewajmy teraz piosenkę „Bóg nie umarł” 

-WYJAŚNIENIE SŁOWA ALLELUJA 

Słowo alleluja jest okrzykiem radości. Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał , 

że kocha nas i jest zawsze z nami. Gdy śpiewamy „Alleluja”, chwalimy Jezusa i 

dziękujemy Mu za Jego miłość.  

ZNAKI ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA W KOŚCIELE 

- gdzie możemy usłyszeć słowo „Alleluja”? 

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą. 

Wkościele znajdujemy wiele znaków wiele znaków przypominających nam o 

radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.  
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                          PASCHAŁ 

                                          

 

PASCHAŁ JEST TO DUŻA ŚWIECA, KTÓRA OZNACZA JEZUSA 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO. Jak światło tej świecy panuje nad mrokiem, tak Jezus 

panuje nad życiem i śmiercią.  
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FIGURA ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA 

                       

FIGURA PRZEDSTAWIA JEZUSA, KTÓRY TRZYMA W RĘKU ZWYCIĘSKĄ 

CZERWONĄ CHORĄGIEW. OZNACZA TO ,ŻE JEST ON KRÓLEM, KTÓRY POKONAŁ 

ŚMIERĆ 

ZAŚPIEWAJMY PIOSENKĘ https://www.youtube.com/watch?v=eKTvc4u8UW0 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=eKTvc4u8UW0 

https://www.youtube.com/watch?v=eKTvc4u8UW0
https://www.youtube.com/watch?v=eKTvc4u8UW0
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Nauczmy się rymowanki: 

RADOŚCI NADSZEDŁ CZAS- JEZUS ŻYJE POŚRÓD NAS 

https://www.facebook.com/julita.jurcz/videos/2790915690943663/   filmik 

KILKA ZADAŃ DO WYKONANIA 

MOŻECIE POCHWALIĆ SIĘ, CZY ZADANIA WAM SIĘ PODOBAŁY I CZY UDAŁO SIĘ 

JE WYKONAĆ. MIŁEJ ZABAWY, DUŻO UŚMIECHU I RADOŚCI NA KAŻDY DZIEŃ 

ŻYCZY : 

Joanna Żywicka 

 

  

  

https://www.facebook.com/julita.jurcz/videos/2790915690943663/
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  ZADANIE 1 
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ZADANIE2 
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ZADANIE 3 
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ZADANIE4 
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ZADANIE 5 
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ZADANIE 6 
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-Oto filmik o WIELKIM TYGODNIU: 

https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-

tydzien?fbclid=IwAR38T xspAYAgzTXfeeiCTU5s_cI5D 

-ZWYCZAJE WIELKANOCNE TO FILM RÓWNIEŻ DLA WAS 

https://view.genial.ly/5e7d2a5f2e1d9a0e08956301/social-action-smiling-

facezwyczaje-wielkanocnesmiling-

face?fbclid=IwAR3P9WgF39CC5_a0Yl1kutuFmEL45SpjrSTRVsC4g_uTuYAc0uqYB

rGEcRA 

-  ZIARNO TO PROGRAM – FILM DLA WAS O ZWYCZAJACH  WIELKANOCNYCH 

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

- Program domowe przedszkole to również dla was film 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-tydzien?fbclid=IwAR38T%20xspAYAgzTXfeeiCTU5s_cI5D
https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-tydzien?fbclid=IwAR38T%20xspAYAgzTXfeeiCTU5s_cI5D
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https://view.genial.ly/5e7d2a5f2e1d9a0e08956301/social-action-smiling-facezwyczaje-wielkanocnesmiling-face?fbclid=IwAR3P9WgF39CC5_a0Yl1kutuFmEL45SpjrSTRVsC4g_uTuYAc0uqYBrGEcRA
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