
Kl. 8u   

Religia 22 kwietnia  

Dzień dobry moi drodzy. Temat dzisiejszej lekcji będzie dotyczył 

zmartwychwstania Pana Jezusa, ponieważ jest to dla nas wielkie wydarzenie. 

Przez kilka niedziel w czasie Mszy św. będzie przypominane o tym, że Pan 

Jezus przezwyciężył śmierć. Posłuchajcie kilku zdań na temat dzisiejszego 

tematu lekcji: 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Posłuchajcie opowiadania 

 

Mała jaskółka wróciła wieczorem do gniazda bardzo przejęta i od progu 

zawołała: - Mamusiu, byłam dziś w tym pięknym ogrodzie za murami starej 

Jerozolimy i widziałam tam coś bardzo dziwnego. - Cóż takiego? – 

zainteresowała się mama-jaskółka. - Wiesz, w tej pustej pieczarze, w środku 

ogrodu ludzie zrobili dla kogoś grób... ale to nie jest taki grób, jak wszystkie 

inne. Od samego rana pilnuje go dwóch żołnierzy rzymskich – odpowiedziała 

mała jaskółka. - I to cię tak zdziwiło? – spytała mama - Tak i to bardzo – 

odpowiedziała mała jaskółka. – Widziałam już w moim życiu wiele ludzkich 

grobów, ale żadnego z nich nie pilnowali żołnierze... - To grób Jezusa z 

Nazaretu – wyjaśniła spokojnie mama. - Czy on był Kimś wyjątkowym? 

Dlaczego pilnują Jego grobu? - To długa historia – westchnęła mama-jaskółka 

– i sama nie do końca ją rozumiem... Kilka razy widziałam Jezusa z bliska. 

Patrzyłam jak karmił głodnych, pocieszał smutnych, uzdrawiał chorych... 

Wydawało mi się, że mieszkańcy Jerozolimy bardzo Go kochają... 

Niestety chyba się myliłam... W ostatni piątek, kiedy Piłat sądził Jezusa wielu 

krzyczało „ukrzyżuj Go”, „na krzyż z Nim”... i Piłat skazał Go na śmierć. 

Pamiętasz to ostatnie trzęsienie ziemi? - Oczywiście, że pamiętam. Bardzo się 

bałam... - Właśnie wtedy umierał Jezus. Niektórzy mówili, że kiedy żył mówił o 

tym, że zmartwychwstanie... właśnie dlatego Piłat kazał pilnować Jego grobu – 

wyjaśniła mama. Nazajutrz rano mała jaskółka znowu wybrała się do ogrodu. 



Panowała w nim całkowita cisza. Usiadła na dobrze znanym sobie drzewie i 

wtedy dopiero zauważyła, że zamiast żołnierzy przy grobie stoi dwóch ludzi. 

Usłyszała ich głos: - Kobiety mówiły prawdę... Nie ma go tu... Zmartwychwstał... 

Dwóch Apostołów Piotr i Jan pobiegło do grobu sprawdzić, czy to prawda co 

mówiły kobiety. 

 

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus przychodził do Apostołów aby uwierzyli, że to 

naprawdę jest On. 

Kochani klikając na link, posłuchajcie piosenki i spróbujcie się nauczyć słów i 

gestów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q 

Dla chętnych. Klikając na link ułóż puzzle.  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225436-zmartwychwstanie 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225520-jezus-%C5%BCyje 

https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225436-zmartwychwstanie
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225520-jezus-%C5%BCyje


Po wejściu na stronę puzzlefactory naciśnij na zacznij układać puzzle. 

Lub znajdź taką samą kartę. 

 https://learningapps.org/10168205 

Powodzenia  
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