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RELIGIA ZESTAW 7 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Witam was serdecznie. Skończył się czas Wielkiego Postu i rozpoczął się radosny czas 

wielkanocny.  

Przywitamy się dzisiaj radośnie z Panem Jezusem piosenką 

„Jezus Chrystus jest Panem”. 

Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjHFKZyMF80 

WSPANIALE! 

 

1. Przygotujcie zeszyt, książkę i piórnik. 

2. Zapiszcie w zeszycie temat naszej katechezy. 

Katecheza 40 

Temat: Świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa. 

 

 

 

➢ Po śmierci Pana Jezusa na krzyżu Jego ciało złożono do grobu. Grób wykuto w skale i 

zamknięto ogromnym, ciężkim kamieniem. 

➢ Postawiono straże broniące dostępu do Pana Jezusa.  

➢ Smutny był to widok. 

 – Dlaczego osoby bliskie Jezusowi były smutne po Jego pogrzebie?  

https://www.youtube.com/watch?v=VjHFKZyMF80
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➢ W niedzielę rano przychodzą do grobu kobiety, które bardzo kochają Pana 

Jezusa.  

➢ Trzymają w dłoniach słoiczki z pachnącymi olejkami i ziołami.  

➢ Chcą skropić ciało Pana Jezusa, bo tak nakazywał zwyczaj. 

➢ Myślą: „Poprosimy straże, odsuną nam głaz”.  

➢ Przychodzą i… widzą, że kamień jest odsunięty, grób pusty, a silni żołnierze 

drżą ze strachu. 

Na głazie jaśnieje anioł w szatach białych jak 

śnieg. 

 

➢ Kobiety przestraszyły się. 

➢ „Nie bójcie się – mówi Anioł – szukacie Jezusa 

ukrzyżowanego, tu Go nie ma,  

powstał z martwych”. 
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Jakże cieszą się kobiety.  

Jezus żyje! Zwyciężył! Pokonał śmierć i zło! 

Biegną powiedzieć o tym uczniom.  

ZADANIE DO ZESZYTU NA OCENĘ: 

Przepisz pytania i odpowiedz na nie w zeszycie pod tematem katechezy. Postaraj się, aby 

były to pełne zdania. Zadanie jest na ocenę       Czas na realizację zadania to 28 kwietnia 

2020, godz. 18:00. Powodzenia! 

– W jaki dzień kobiety szły do grobu Jezusa? 

– Kto im powiedział o zmartwychwstaniu Jezusa? 

– Dlaczego kobiety tak bardzo z tego się ucieszyły? 

– Co pokonał Pan Jezus? 

– Dlaczego się cieszymy, że Jezus żyje? 

 

Okażemy radość i miłość Jezusowi, który jest tu z nami,  

śpiewając pieśń. Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjHFKZyMF80 

 

 Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja! (3x) Alleluja! 

 Alleluja, Alleluja, Alleluja! (3x) Alleluja!  

2. Śpiewaj ziemio Mu cała, Alleluja! 

 

➢ Na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa obchodzimy święto 

zwane Wielkanocą.  

➢ W tym dniu wszyscy wierzący spotykają się z Jezusem na Mszy 

Świętej.  

https://www.youtube.com/watch?v=VjHFKZyMF80
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➢ Najwytrwalsi przychodzą do kościoła wcześnie rano, gdy wschodzi 

słońce.  

➢ Każda niedziela w roku przypomina nam o tym wydarzeniu i 

dlatego niedziela jest dniem świętym.  

 

W czasie wielkanocnym pojawiają się w kościele znaki Chrystusa 

zmartwychwstałego.  

Co to jest? 

  

 – Kogo przypomina ten baranek?  

– Jaki jest baranek? 

Jezus jest dobry i łagodny jak baranek, który zgodził się przejść przez 

śmierć, aby dać nam życie w niebie.  

– Jak nazywa się ten znak zmartwychwstania Pana Jezusa?  

Czerwona chorągiewka z krzyżem jest znakiem zwycięstwa Pana Jezusa 

nad śmiercią i złem.  

Co to jest? 
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 – Czym ta świeca różni się od innych świec?  

➢ Ta świeca nazywa się paschał.  

➢ Czerwone kulki umieszczone w niej w kształcie krzyża 

przypominają rany Pana Jezusa na rękach, stopach  i boku.  

– Ile jest tych czerwonych kulek?  

➢ Na świecy jest także napisany obecny rok 2020 i dwie litery 

greckie: alfa i omega. 

 

➢ Baranek i paschał przypominają Chrystusa.  

 

Ciesząc się ze zmartwychwstania Pana Jezusa,  

zaśpiewajmy jeszcze raz „Jezus Chrystus jest Panem”.  

W niedzielę wielkanocną spotykamy się z rodziną na uroczystym, 

smacznym śniadaniu, dzielimy się święconym jajkiem, składamy sobie 

życzenia, modlimy się, rozmawiamy, cieszymy się sobą. 

 Jesteśmy dla siebie dobrzy, bo tak jest w rodzinie, która kocha Jezusa. 

A tam, gdzie jest Jezus, tam jest i dobro.  

– Co robiliście, by ten dzień był pełen radości i miłości?  

 Praca z podręcznikiem  

W podręcznikach dzieci szukają wśród naklejek znaków 

zmartwychwstałego Jezusa i wklejają je w odpowiednie miejsca. Przy 
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stole mogą dorysować swoją rodzinę podczas świątecznego śniadania. 

Kończą kolorować rysunek przedstawiający scenę przy grobie Jezusa. 

Dziękuję! 

Z Panem Bogiem! 


