
Dzieci starsze - (Słoneczna Gromada i Dzięcioły)

1) Opowiadanie

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…

2)  Quiz wielkanocny:

https://wordwall.net/pl/resource/1275546/wielkanocny-quiz

3) Zagadki wielkanocne - Połącz w pary

https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki

4) Piosenki

- "Nie ma Go tu, wstał!"

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY

- "Bóg nie umarł! Jezus żyje!

https://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28I

Dzieci młodsze - (Promyki, Iskierki, Sowy i Wróbelki)

1) Kolorowanka - Zmartwychwstanie

https://wordwall.net/pl/resource/1275546/wielkanocny-quiz
https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki
https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY
https://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28I


https://www.jakoloruje.pl/jezusa-zmartwychwstanie.htm

2) Z podanych literek ułóż słowo ALLELUJA

https://wordwall.net/pl/resource/1292373/religia/zmartwychwstanie

3) Święta Rodzina - Połącz Imiona z Postaciami

https://wordwall.net/pl/resource/10214358/religia/%c5%9bwi%c4%99ta-rodzina

4) Piosenki

- "Bóg nie umarł! Jezus żyje!

https://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28I

- "Alleluja! Hosanna!"

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

https://www.jakoloruje.pl/jezusa-zmartwychwstanie.htm
https://wordwall.net/pl/resource/1292373/religia/zmartwychwstanie
https://wordwall.net/pl/resource/10214358/religia/%c5%9bwi%c4%99ta-rodzina
https://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28I
https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q

