
 RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA 

 

 

 Rodzic: Witam Was dzieciaki i zapraszam do wspólnej modlitwy, uczymy się dziś 

pozdrowienia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzieci: Na wieki wieków. 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. 

 Wyjaśnienie pojęcia zmartwychwstanie. Mówiliście 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. 

 

Opowiadanie: My też kochamy dobrego Jezusa i dlatego świętujemy to ważne wydarzenie, jakim 

było Jego zmartwychwstanie. Posłuchajmy, jak ten dzień rozpoczęła rodzina Marka:  

 Radosny dzień kiedy wróciliśmy z kościoła z poświęconymi pokarmami w koszykach, 

mama powiedziała do Eweliny: – W dzień zmartwychwstania Jezusa, w kościele jest specjalna 

Msza Święta bardzo wcześnie rano. Jesteś już duża i możesz pójść razem ze mną i tatą. To będzie 

twój wysiłek dla dobrego Boga.– A ja, czy też mogę pójść? – zapytałem niepewnie mamę.– O tej 

godzinie będziesz jeszcze spał – odpowiedziała mama. – Mamo, proszę. Na pewno się obudzę, 

wstanę razem z wami – poprosiłem mamę, a ona się zgodziła. Rano kleiły mi się oczy, ale wstałem 

od razu, bez marudzenia. Mama pomogła mi się ubrać i razem z rodzicami i Eweliną wyszliśmy z 

domu. Mimo tak wczesnej pory ulice wcale nie były puste. Szło nimi mnóstwo ludzi i wszyscy 

podążali w stronę kościoła. – Spójrz mamo, tam idzie Kasia z rodziną – ucieszyłem się. – 

Rzeczywiście – uśmiechnęła się mama – ona też musiała wcześnie wstać.W kościele było dużo 

ludzi. Na szczęście ja, Ewelina i Kasia staliśmy blisko ołtarza i wszystko widzieliśmy. Piotrek stał 

jeszcze bliżej, bo on jest ministrantem. Stał obok księdza i dzwonił dzwonkami. Bardzo mi się to 

podobało i trochę mu zazdrościłem, ale przecież ja też niedługo będę mógł zostać ministrantem. 

Potem zadzwoniły dzwony na wieży kościelnej, głośno zagrały organy i wszyscy śpiewaliśmy 

radosną pieśń. W pewnym momencie wyszliśmy na zewnątrz i obeszliśmy kościół trzy razy, cały 

czas śpiewając, a kiedy wróciliśmy do kościoła odbyła się uroczysta Msza Święta.Gdy wracaliśmy 

do domu, zapytałem tatę:– Tato, dlaczego dzisiaj w kościele było tak radośnie?– Dobry Jezus 

zmartwychwstał. To wielkie i niezwykłe wydarzenie, dlatego dziś w kościele biły dzwony i wesoło 

śpiewaliśmy. To jest wyrazem naszej radości. Cieszymy się i dlatego ob-chodzimy to święto w tak 

uroczysty sposób. 



 Pytania do opowiadania: 

– Dokąd poszedł Marek ze swoją rodziną? 

– Co najbardziej podobało się Markowi w kościele? 

– O co zapytał tatę w drodze do domu? 

– Co odpowiedział tata? 

 

Czytanie Pisma Świętego: Ludzie bardzo uroczyście obchodzą dzień zmartwychwstania Jezusa. 

Posłuchajmy, kto jako pierwszy dowiedział się o tym radosnym wydarzeniu.K. czyta z Pisma 

Świętego (Mt 28,1-10):„(…)o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga 

Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z 

nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego 

były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś 

przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie 

ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał. A idźcie 

szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych» (…). Pośpiesznie więc oddaliły się od 

grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed 

nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus 

rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie 

zobaczą»” 

 Pytania do tekstu biblijnego: 

– Kto pierwszy przybył rano do grobu Jezusa? 

– Kogo spotkały kobiety? 

– Co powiedział im anioł? 

– Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną o zmartwychwstaniu? 

– Kogo spotkały po drodze? 

– W jaki sposób przywitały Jezusa? 

– Co powiedział im zmartwychwstały Jezus? 

 

 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”?W 

kościele, przed czytaniem Ewangelii, czyli opowieści o życiu, nauce, czynach, męce i 

zmartwychwstaniu Jezusa, słyszymy śpiew „Alleluja”. Wtedy wstajemy i stojąc, śpiewamy 

radośnie „Alleluja”, chwaląc dobrego Boga i Jego Syna – Jezusa. Aby uczcić zmartwychwstanie 



Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą. W kościele znajdujemy wiele znaków 

przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa. Paschału i 

figury zmartwychwstałego Jezusa: Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa 

zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy panuje nad mrokiem, tak Jezus panuje nad życiem i 

śmiercią. Figura zmartwychwstałego. Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską 

czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć. 

 ZAKOŃCZENIE. Można pokolorować kolorowankę „Jezus Zmartwychwstał”. 

 

 



Dzieci 6 letnie: MODLITWIE PRZY GROBIE JEZUSA 

 Przywitanie: Witam Was serdecznie, Szczęść Boże. Dobrze, że mogę Wam przekazać kilka 

ważnych informacji dotyczących Świąt Wielkanocnych. 

 Wprowadzenie w temat, opowiadanie biblijne: Jezus umarł z miłości do nas na krzyżu. 

Posłuchajmy o tym, jak dobrzy ludzie złożyli Jego ciało w grobie. Po śmierci Jezusa Jego 

przyjaciele byli bardzo smutni. Jeden z nich o imieniu Józef zdjął ciało Jezusa z krzyża, owinął je w 

płótno i złożył w grobie wykutym w skale. Wejście do grobu zostało zamknięte dużym kamieniem. 

Wszystkim było bardzo smutno. Przed grobem stanęli żołnierze, którzy pilnowali, aby nikt się do 

niego nie zbliżał. 

 Pytania do opowiadania biblijnego: 

– Jak czuli się przyjaciele Jezusa po Jego śmierci? 

– Kto zdjął z krzyża ciało Jezusa? 

– Gdzie złożono zmarłego Jezusa? 

– Kto pilnował grobu? 

– Dlaczego żołnierze pilnowali grobu Jezusa? 

 Omówienie symboliki grobu Bożego: Zaraz po Wielkim Piątku przychodzi Wielka Sobota. 

Wtedy w kościołach przygotowuje się symboliczne groby Jezusa. Przypominają nam one ten 

prawdziwy grób, do którego Jezus został złożony po swojej męce. Znajduje się w nich zawsze 

figura przedstawiająca ciało Jezusa. W Wielką Sobotę w kościele panuje wielka cisza. Przez cały 

dzień ludzie odwiedzają grób Jezusa. Klęcząc, dziękują Mu za to, że ofiarował się za nich. 

 Opowiadanie: Posłuchajmy, jak Kasia i jej kolega Marek spędzili poranek Wielkiej Soboty. 

Kasia i Marek przy grobie Jezusa. Razem z Markiem i z naszymi bliskimi poszliśmy w sobotę 

przed świętami do kościoła, aby odwiedzić Jezusa i poświęcić pokarmy w koszykach. Byłam 

bardzo zdziwiona tym, że w kościele było tyle kwiatów. Za kwiatami ujrzałam grób, w którym 

leżała figura Jezusa. Zrobiło mi się bardzo smutno.– Zobacz, Marku – szepnęłam – Jezus, który 

leży w tym grobie, wygląda jak prawdziwy. Gdy patrzę na Niego, chce mi się płakać.– Mnie też jest 

smutno – odpowiedział Marek. W tym momencie z zakrystii wyszedł ksiądz, odmówił modlitwę 

nad pokarmami w koszykach i pokropił je wodą święconą. Ksiądz poprosił też zebranych ludzi, aby 

pozostali chwilę na modlitwie przy grobie Jezusa. Razem z Markiem i naszymi bliskimi 

klęknęliśmy przy grobie. W swojej modlitwie podziękowałam Jezusowi za to, że umarł dla nas na 

krzyżu, oraz za Jego miłość.Gdy wyszliśmy z kościoła, tata zobaczył, że jesteśmy smutni, i 

powiedział:– Wasze miny wskazują na to, że kochacie Jezusa i bardzo przeżywacie Jego śmierć. 

Nie martwcie się, przecież Jezus zmartwychwstał, a już jutro będziemy się radować, wspominając 

to wielkie wydarzenie. Potem pożegnaliśmy się z rodziną Marka i życzyliśmy im błogosławionych 

świąt. 



 Pytania do opowiadania: 

– Jak czuli się Kasia i Marek, klęcząc przy grobie Jezusa? 

– Co dzieci przyniosły do kościoła? 

– O co ksiądz poprosił zebranych w kościele ludzi? 

– Za co Kasia dziękowała Jezusowi? 

– O czym przypomniał dzieciom tata Kasi? 

 Grób Jezusa w kościele nie powinien wywoływać smutku, ponieważ Jezus, odkąd 

zmartwychwstał, już nigdy nie umiera. Żyje i jest obecny wśród nas. Jego obecność przypomina 

monstrancja, specjalne naczynie, w którym jest umieszczone Ciało Jezusa pod postacią białego 

chleba. 

 Omówienie i wyjaśnienie symboliki potraw z koszyka: W Wielką Sobotę odwiedzaliśmy 

dobrego Jezusa w kościele. W tym dniu ksiądz poświęcił nasze koszyki z pokarmami. Zapamiętaj: 

Baranek z chorągiewką przypomina nam Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, ale zmartwychwstał 

i żyje. Baranek wkładany do koszyka może być zrobiony z cukru lub z ciasta. W koszyku powinny 

się również znaleźć jajka, ponieważ oznaczają one nowe życie. Chleb to znak naszego codziennego 

pożywienia i wdzięczności Bogu za pokarm. Wielkanocna baba, czyli ciasto, to symbol 

doskonałości i radości. Wędlina to znak, że po wielu dniach przestajemy pościć. Sól przypomina 

nam, że jesteśmy solą ziemi. Chrzan i zioła to wskazanie, że w życiu są także trudne chwile. 

Poświęcone pokarmy spożywaliśmy wraz z bliskimi w czasie niedzielnego, świątecznego śniadania. 

 Podsumowanie: Kasia i Marek czuwali przy grobie Jezusa z koszyczkami. My z powodu 

wirusa niestety nie możemy do nich dołączyć w Wielką Sobotę. Jednak możemy z rodziną 

przygotować wielkanocny koszyczek. Wiesz jakie produkty powinny się w nim znaleźć? Gotowy 

koszyk eksponujemy w widocznym miejscu, a w niedzielny poranek należy pobłogosławić 

produkty z koszyczka przed spożyciem. Z pewnością pamiętasz naszą modlitwę przed posiłkiem, 

spróbuj ją odmówić przed śniadaniem wielkanocnym. Zachęcam Cię również do zobaczenia 

transmisji z uroczystości kościelnych z Wielkiej Soboty w telewizji. 

 Pokoloruj proszę: kolorowankę z wielkanocnym barankiem lub narysuj swój koszyczek 

wielkanocny, jaki przygotowałeś/łaś z rodziną w domu. 

 

nam o tym, abyśmy byli wdzięczni Bogu za pokarm. A wędlina to znak, że mija już czas długiego 

postu. – A co jeszcze wkładasz? – pytała zaciekawiona Julka.– Jest jeszcze sól, która ma nas 

chronić przed złem, oraz chrzan przypominający smutne chwile w życiu. Ale najważniejszy w 

koszyku jest baranek z chorągiewką. On ma nam przypomnieć samego Jezusa i Jego wielkie 

zwycięstwo nad śmiercią, a także wielką miłość do ludzi. Julka słuchała mamy uważnie i 

pomyślała, że to wszystko, co znalazło się w koszyku, jest bardzo potrzebne.Gdy mama i Julka 



skończyły już układać pokarmy, przystroiły koszyk zielonymi gałązkami i piękną, białą serwetką. 

Teraz można było pójść do kościoła, aby odwiedzić Jezusa i zanieść do poświęcenia pokarmy. Julka 

z mamą i Karolem wyruszyli do kościoła, a dziewczynka przez całą drogę sama niosła koszyk. 

Przed wejściem spotkali Kacpra z jego tatą, którzy też przyszli ze święconką, i razem weszli do 

kościoła.Ksiądz odmówił modlitwę nad pokarmami i pokropił je wodą święconą. Potem wszyscy 

udali się przed grób Jezusa, aby podziękować Mu za to, że z miłości do ludzi oddał za nich swoje 

życie. Julka i Kacper uklękli obok siebie i w ciszy wpatrywali się w postać Jezusa. 

 Rozmowa na temat opowiadania: 

W jakim dniu tygodnia działa się ta historia? 

O czym powiedział Julce Karol, gdy zbudził ją rano? 

Co robiła w kuchni mama? 

Jakie pokarmy znalazły się w koszyku? 

Co oznaczały te pokarmy? 

Dokąd wybrała się Julka z mamą i Karolem? 

Co zrobił ksiądz, kiedy przyszli do kościoła? 

Co zrobili wszyscy przy grobie Jezusa? 

 Podsumowanie: W Wielką Sobotę przychodziliśmy do kościoła, aby okazać wdzięczność 

Jezusowi za jego miłość i poświęcenie, a także by poświęcić pokarmy. Stając z koszykiem przy 

grobie Jezusa, przypominamy sobie, że nasze życie i wszystko, co posiadamy, jest wielkim darem 

od Niego. 

 Zakończenie: Julka i Kacper czuwali przy grobie Jezusa z koszyczkami. My z powodu 

wirusa niestety nie możemy do nich dołączyć w Wielką Sobotę. Jednak możemy z rodziną 

przygotować wielkanocny koszyczek. Wiesz jakie produkty powinny się w nim znaleźć:) Gotowy 

koszyk eksponujemy w widocznym miejscu, a w niedzielny poranek należy pobłogosławić 

produkty z koszyszczka przed spożyciem. Z pewnością pamiętasz naszą modlitwę przed posiłkiem, 

spróbuj ją odmówić przed śniadaniem wielkanocnym. 

 Pokoloruj proszę: kolorowankę z wielkanocnym barankiem lub narysuj swój koszyczek 

wielkanocny, jaki przygotowałeś/łaś z rodziną w domu. 

 


