
40. Jezus zmartwychwstaje 

 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 

- przybliżenie faktu zmartwychwstania Jezusa 

- uświadomienie znaczenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w życiu 

chrześcijanina 

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

WIEDZA 

 

Uczeń:  
- zna fakty związane z wydarzeniem zmartwychwstania Jezusa 

- pamięta, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezus otworzył ludziom drogę do nieba 

- zna jedną zwrotkę dowolnej pieśni wielkanocnej 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Uczeń: 

- na podstawie ilustracji opowiada o wydarzeniu zmartwychwstania 

- w modlitwie wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego śmierć i zmartwychwstanie 

- śpiewa poznana pieśń wielkanocną / recytuje wiersz o tematyce świątecznej  

 

3. Metody i techniki: analiza ilustracji, pogadanka, praca z tekstem literackim, analiza 

tekstu biblijnego, rysunek, praca z podręcznikiem, opcjonalnie - śpiew  

 

4. Środki dydaktyczne: podręcznik, opcjonalnie – nagranie pieśni wielkanocnej, 

odtwarzacz dźwięku 

 

II. Przebieg katechezy 

 

1. Czynności wstępne 

 

Katecheta wita się z dziećmi, prosi o przygotowanie niezbędnych pomocy do zajęć i zajęcie 

miejsc. Można to zrobić w następujący: 

 

 Witam was bardzo serdecznie na kolejnej katechezie. Na początku przygotujcie 

potrzebne pomoce i przybory – podręcznik i kredki.  

 

Dzieci, które przygotowały potrzebne pomoce i przybory siadają na środku sali w dużym 

kole.  

 

 

2. Modlitwa 

 



Katecheta wycisza grupę, prosi by dzieci wstały z miejsc i zaprasza do wspólnej modlitwy. 

Można wprowadzić: 

 

 W chwili ciszy pomyślcie, za kogo chcielibyście się dziś pomodlić.   
 

Po chwili ciszy, katecheta prosi o wymienienie tych osób a następnie kończy modlitwę: 

 

 Panie Jezu, prosimy Cię w intencji osób, które kochamy. Udziel im swojego 

błogosławieństwa: 

 

Ojcze nasz… 

 

3. Wprowadzenie do tematu (na podstawie ilustracji) 

 

Po modlitwie katecheta prosi dzieci, by usiadły przy stolikach i otworzyły książki (katecheza 

40), a następnie wprowadza w temat: 

 

Przyjrzyjmy się uważnie ilustracji, gdyż ona pomoże nam odpowiedzieć na pytanie: jaką 

ważną tajemnicę poznamy podczas naszego dzisiejszego spotkania: 

 

- Kto, waszym zdaniem, jest najbardziej tajemniczym bohaterem ilustracji? 

- Gdzie usiadł anioł? 

- Kto jeszcze oprócz anioła znajduje się na ilustracji? 

- Dlaczego żołnierz ma taką zdziwioną minę?  

- Z czego cieszą się kobiety? 

 

Po zebraniu odpowiedzi katecheta kontynuuje podjęty wątek: 

 

 Aby przekonać się czy dobrze odpowiedzieliśmy na pytania, od których rozpoczęliśmy 

nasze dzisiejsze spotkanie proponuję wam wysłuchanie pewnej niezwykłej opowieści.   

 

4. Sytuacja egzystencjalna 

 

Katecheta czyta treść 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… 

 

Katecheta nawiązuje dialog z uczniami w oparciu o odczytany tekst: 

 

- Jaką wiadomość przyniosła do domu mała jaskółka? 

- Co najbardziej zdziwiło małą jaskółkę? 

- Czego jaskółka dowiedziała się o Jezusie od mamy? 

- Dlaczego żołnierze pilnowali grobu Jezusa? 

- Co jaskółka zobaczyła przy grobie następnego dnia rano? 

- O czym mówili ludzie stojący przy grobie?  

    

5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy 

 

Po zebraniu odpowiedzi katecheta kontynuuje podjęty wątek: 

 

 Z pewnością jesteście ciekawi kim byli ludzie stojący przy pustym grobie i w jaki 

sposób dowiedzieli się o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. W udzieleniu odpowiedzi na to 

pytanie pomoże nam św. Mateusz. Posłuchajcie jak opisał te wydarzenia w swojej Ewangelii: 

 

 „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, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A 

idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do 

Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem". Pośpiesznie więc oddaliły się od 

grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom” (Mt 28, 1-8). 

 

Po lekturze tekstu katecheta omawia  z  dziećmi poznane wydarzenie, stawiając pytania: 

 

- Kto przyszedł rano do grobu Jezusa? 

- Co się stało kiedy kobiety przyszły do grobu? 

- Kogo zobaczyły kobiety? 

- Jak wyglądał anioł, którego zobaczyły? 

- Co anioł powiedział kobietom? 

- Co im pokazał? 

- Jakie zadanie kobiety dostały od anioła? 

- Co zrobiły kobiety po spotkaniu z aniołem?   

 

6. Zastosowanie życiowe 



 

Następnie katecheta kontynuuje podjęty wątek: 

 

 Teraz już wiemy skąd uczniowie wiedzieli, że Jezus zmartwychwstał. To wydarzenie 

będziemy wspominać w czasie zbliżających się Świąt Wielkanocnych. To bardzo radosne 

święta. Przypominają nam one o tym, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus 

pokonał śmierć i otworzył nam drogę do nieba. Ponieważ zmartwychwstanie Pana Jezusa jest 

tak ważnym i tak radosnym wydarzeniem opowiada o nim także wiele pieśni, które śpiewamy 

w naszych kościołach. posłuchajmy jednej z nich: 

 

Tu można odtworzyć dowolną pieśń wielkanocną. Można też skorzystać z nagrania: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=beFQS9IZUwA 

 

Jeśli czas pozwoli warto nauczyć jednej zwrotki dowolnie wybranej pieśni lub piosenki 

religijnej mówiącej o zmartwychwstaniu. Jeśli dzieci niechętnie śpiewają można zastąpić 

element muzyczny nauką wiersza: 

 

Na Wielkanoc 

do każdego domu, 

dzisiaj wcześnie rano- 

zając przyniósł smakołyki. 

Wiadomo- Wielkanoc! 

Ale pamiętajcie- 

czas spędzając mile. 

Jakie mamy teraz święto? 

Zastanów się chwilę 
i pomyślcie o tym. 

Nim zacznie się zabawa, 

że zmartwychwstał Jezus Chrystus! 

A to najważniejsza sprawa. 
 
Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/485/piosenki-wiersze-i-wierszyki-na-wielkanoc 
 

Jeśli katecheta zdecyduje się na wykorzystanie wiersza, jeśli czas pozwoli, po przyswojeniu 

tekstu warto porozmawiać chwilę z dziećmi o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych 

pielęgnowanych w ich domach. 

 

7. Modlitwa śródlekcyjna 

 

Następnie katecheta proponuje, by wspólny śpiew był modlitwą dziękczynną za to, ze przez 

swoje zmartwychwstanie Pan Jezus otworzył nam drogę do nieba. Można wprowadzić: 

 

Podziękujmy wspólnie Panu Jezusowi za to, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie 

otworzył nam drogę do nieba. 

 

Jeśli zamiast pieśni dzieci uczyły się wiersza w tym miejscu można odmówić dowolną 

modlitwę, znaną dzieciom. 

 

 



8. Podsumowanie treści 

 

Katecheta poleca otwarcie podręczników i stawia pytania podsumowujące: 

 

- O jakim ważnym wydarzeniu mówiliśmy na dzisiejszym spotkaniu? 

- Od kogo uczniowie Pana Jezusa dowiedzieli się o zmartwychwstaniu? 

- Kogo kobiety spotkały przy grobie? 

- Jakie polecenie otrzymały od anioła? 

 

Po zebraniu odpowiedzi na pytania katecheta wyjaśnia treść zadań w podręczniku: 

 

1. Dokończ kolorowanie ilustracji.  

 

9. Praca domowa – opcjonalnie 

 

Poproś rodziców, abyście w okresie świąt wielkanocnych nawiedzili wspólnie symboliczny 

grób Pana Jezusa w waszym kościele parafialnym. 

 

10. Informacja dla rodziców  

 

"Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 

zmartwychwstał, jak powiedział” (por.: Mt 28, 5-6) 

 

 

 

    

 
 

 

 

 


