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Centrum Misji i Ewangelizacji/  www.cme.org.pl 
 

Wielkanoc 
 

 
Główna myśl: Cieszę się Pan Jezus żyje 
Tekst: Mt 28,1-10 Zmartwychwstanie Jezusa 
Wiersz: Wstał Pan prawdziwie! Ewangelia Łukasza 24,34a 
Propozycja piosenki: „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”[z] śpiewnik „Najpiękniejsze o Jezusie”  
                                     wyd. Augustana, nr 15 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię zmartwychwstania Jezusa 
 Dziecko rozumie, że zmartwychwstanie Jezusa jest powodem do radości  

 
 
I. Wstęp 
Radosna wiadomość 
Pomoce: narysowana uśmiechnięta buzia (patrz załącznik: 2017_04_16_Wielkanoc_zalacznik_nr_1) 
 
Przebieg: 
Witam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że postanowiliście ten w świąteczny, radosny dzień przyjść 
na szkółkę. Powiedzcie mi, proszę, co dla was jest radosną wiadomością? (odpowiedzi dzieci. Podczas 
wymieniania dziecko, które podało przykład podchodzi i podnosi narysowaną uśmiechniętą buzię) 
Dostanie szóstki z trudnego sprawdzianu to dobra wiadomość. Otrzymanie wymarzonego prezentu. 
Wygranie zawodów, w których się startowało.(osoba prowadząca wymieniając te rzeczy podnosi 
uśmiechniętą buzię) Co robicie z taką dobrą wiadomością? Czy zatrzymujecie ją tylko dla siebie? 
Nikomu nie mówicie, bo to wasza tajemnica? Czy może jesteście tak szczęśliwi, że chcecie się tą 
dobrą informacją podzielić się z innymi? (odpowiedzi dzieci) 
 
Podsumowanie:  
Dobrą wiadomość chcemy przekazywać dalej. Dziś przypomnimy historię o pewnej radosnej 
wiadomości, która brzmi. (osoba prowadząca pokazuje zapisany wiersz biblijny) 
 
II. Wiersz biblijny 
Wstał Pan prawdziwie!  Łk 24,34a 
 
Pomoce: wiersz zapisany na dużej kartce  
Informacja dla osoby prowadzącej: Podczas nauki w grupie młodszej można wiersz pokazywać.  
Propozycja ruchów: 
do słowa WSTAŁ – wszyscy wstają 
do słowa PAN – wszyscy podnoszą jedną rękę do góry 
do słowa PRAWDZIWIE – wszyscy podnoszą kciuk jednej ręki do góry 
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz 
Dzisiejszy wiersz przekazuje nam radosną wiadomość, że Pan Jezus, który umarł na krzyżu za moje  
i twoje grzechy, nieposłuszeństwo, żyje. „Wstał Pan prawdziwie!” On zmartwychwstał. I to jest 
prawda. (osoba prowadząca gdy mówi, że to jest prawda, podnosi kciuk do góry) 
Powtórzmy wszyscy głośno ten wiersz.  (wszyscy powtarzają wiersz) 
Posłuchajmy co z tą radosną wiadomością zrobiły pewne osoby. 
 
III. Szkółka  
Pomoce: Biblia, można stworzyć prezentację z wybranych obrazków ze strony: 
www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-101-jesus-resurrection/  
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Przebieg:  
1. Trzęsienie ziemi – Zatrzęsła się ziemia. Mogły to poczuć kobiety Maria Magdalena i Maria, które 
o świcie pierwszego dnia tygodnia szły do grobu, gdzie został położony Pan Jezus. Jakie było ich 
zdziwienie i zaskoczenie, może nawet wystraszyły się, gdy doszły na miejsce…  
2.  Co widzą kobiety u grobu Jezusa – zastały odsunięty kamień, który zamykał grób. Na kamieniu 
siedział anioł. „Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg” (Mt 28,3) Było to coś 
tak niesamowitego, że odważni żołnierze rzymscy, którzy pilnowali grobu Jezusa, stali jak nieżywi. 
Widząc to, kobiety też wystraszyły się. Lecz wtedy anioł odezwał się do nich: „Nie bójcie; wiem,  
że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Chodźcie i zobaczcie miejsce, 
gdzie leżał.” (Mt 28,6) Kobiety otrzymały zadanie do wykonania. Miały iść do uczniów i powiedzieć 
im o tym, co zobaczyły i czego się dowiedziały. One, chociaż jeszcze wystraszone, lecz z wielką 
radością, (osoba prowadząca może pokazać uśmiechniętą buzię) szybko pobiegły do uczniów,  
by oznajmić im to wszystko, czego doświadczyły.  
3.  Jezus zmartwychwstał – śpieszyły się, by powiedzieć uczniom: „Wstał Pan prawdziwie!”, gdy 
przed nimi stanął sam Pan Jezus i powiedział: „Bądźcie pozdrowione!”(Mt 28,9) To dopiero musiało 
być niesamowite spotkanie. Co zrobiły kobiety? Były tak szczęśliwe, że podeszły do Niego, objęły 
Jezusa za nogi i złożyły pokłon. Wtedy Pan Jezus ponowił polecenie: „Idźcie i oznajmijcie braciom 
moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.”   
     
III. Zakończenie 
Czy my dzisiaj, podobnie jak poznane kobiety, w ten świąteczny dzień, cieszymy się ze spotkania 
z Jezusem? Czy jest ono dla nas takie niesamowite i radosne?  
Czy nasze spotkanie z Jezusem podczas szkółki, lekcji religii, nabożeństwa jest czasem radosnym? 
Czy może idziemy na te spotkania z przymusu, bo rodzice, babcia lub dziadek nam kazali? 
A przecież „Wstał Pan prawdziwie!”  To powód do radosnego świętowania. Radujmy się więc 
z tego. 
  
 
2.  Prace plastyczne 
A. Uśmiechnięta twarz 
Pomoce: papierowy talerz, kredki, ruchome oczy, klej, wydrukowany wiersz 
 
Przebieg:  

 rozdać każdemu po papierowym talerzu, ruchomych oczach 
 dać klej, kredki 
 poprosić, by z otrzymanego talerza stworzyły szczęśliwą buzię (czyli przykleić oczy, 

dorysować buzię) 
 przykleić poznany wiersz 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
2017_04_16_Wielkanoc_zalacznik_nr_1 


