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Pan Zmartwychwstał  

 

Opowiadanie pt. „Puste jajko” 

 Ksiądz Wojtek zapytał dzieci- Czym się różni Boże Narodzenie od 

Wielkanocy?  Dzieci odpowiadały 

- W Boże Narodzenie jest zima a teraz Wiosna  

- W Boże Narodzenie urodził się Pan Jezus, a teraz Zmartwychwstał  

- W Boże Narodzenie była szopka pełna ludzi , a teraz jest pusty grób 

 Ksiądz nic nie odpowiadał pochwalił dzieci, że pięknie się zgłaszały i 

poprosił, aby chwilę posłuchały. 

 Są czasem dzieci w przedszkolu w szkole, a nawet i dorośli którym trudno 

jest uwierzyć. Oni chcą wszystko zobaczyć. Pani Tosia miała w przedszkolu 

pewnego chłopca który miał na imię Adam. Adam bardzo powoli myślał, 

rysował , ale bardzo lubił Panią Tosię i głośno o tym mówił. Gdy zbliżały się 

święta Wielkanocne Pani Tosia przyniosła do przedszkola jajka aby dzieci 

wzięły je do domu i razem z rodzicami włożyły do jajek coś co im przypomina 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Oczywiście jajka można było otworzyć – były 

puste. Adam spojrzał na Panią i powoli schował jajko do plecaka. 

 Na drugi dzień dzieci przyniosły jajka wypełnione niespodzianką. 

Położyły w koszyczku i Pani po kolei pytała dzieci czyje to jajko, każde dziecko 

opowiadało co włożyło i co to ma wspólnego ze Zmartwychwstaniem.  

 W pierwszym jajku był kwiatek bo kwiaty zaczynają kwitnąć na wiosnę i 

Zmartwychwstanie też jest na wiosnę 

 Drugie dziecko włożyło do jajka motyla, którego wypuściło, aby mógł 

swobodnie fruwać i radować oczy ludzi. Jak są święta to wszyscy się cieszą 

odpowiedziało. 



  

 

Pani wzięła następne jajko i było puste zdziwiła się, ale to zdziwienie 

zauważył Adam i głośno krzyknął to ja je przyniosłem. A dla czego jest puste – 

Adam poprawił włosy  na czole stanął dumny i wytłumaczył – ponieważ gród 

Pana Jezusa po Zmartwychwstaniu był pusty. Zrobiło się cicho wszyscy byli 

zaskoczeni odpowiedzią Adama – Pani Go pochwaliła za odpowiedź i 

dopowiedziała -  tak kochane dzieci zapamiętajcie święta Zmartwychwstania są 

najważniejszymi świętami bo Pan Jezus nie tylko umarł na krzyżu, ale 

Zmartwychwstał. 

Po tym opowiadaniu Ksiądz zaprosił wszystkie dzieci   do wspólnego 

radosnego śpiewu piosenki pt. Zo Zo „Znaki Wielkanocy”. 

I każdy z Was może posłuchać i nauczyć się tej piosenki 

          Proszę też ułóżcie życzenia dla swoich Rodziców 

 

 Świętujcie radośnie niech Pan Jezus Wam i całej Waszej Rodzince 

Błogosławi 

         Cieszmy się Jezus Zmartwychwstał Alleluja! Alleluja! 

 


