
Kochane przedszkolaki! 

Zaczął się bardzo wyjątkowy czas zwany Wielkim Tygodniem. Wielkim, bo w tym czasie wspominamy bardzo ważne 

dla nas, ludzi wierzących, wydarzenia.  

Nie zapomnijmy w tym czasie o MSZY ŚWIĘTEJ, zwłaszcza w sobotni wieczór i niedzielę!  

Poproście rodziców o poszukanie w Internecie transmisji.  

Przeżywanie wydarzeń związanych ze śmiercią Pana Jezusa jest trudne, ale my, ludzie wierzący patrzymy zawsze 

trochę dalej, w stronę Zmartwychwstania! To najradośniejsze święto w całym roku. Pan Jezus pokonał śmierć, 

otworzył nam szeroko bramy Nieba!  

Teraz to tylko od nas zależy czy będziemy chcieli zrobić swój własny przepis na świętość i do Nieba wejść      . 

Pierwsi uczniowie Pana Jezusa, chrześcijanie, pozdrawiali siebie słowami: 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! 

Z okazji nadchodzących świąt, życzę Wam i Waszym Rodzinom, radości Chrystusa Zmartwychwstałego,   

i świętości w każdym dniu Waszego życia! 

ALLELUJA! 

Do zeszytu: 

  

 

Dlaczego Baranek symbolizuje Pana Jezusa? 
Kiedyś baranki składano w darze Bogu, Pan Jezus 
oddał swoje życie, dlatego jest porównywany do 

baranka ofiarnego. 
Zobaczcie Baranek trzyma flagę zwycięstwa nad 

śmiercią! Tak jak Pan Jezus! 
 

 
 

Do garnuszka: 

                       

 
 

 



Przygotowałam dla Was i Waszych rodziców, podpowiedź co się dzieje w najważniejsze dni Wielkiego Tygodnia  

i święta.  Co się wydarzyło kiedyś i jak dziś wspominamy te wydarzenia w kościele.  

 

Wielki Tydzień 

KIEDYŚ DZIŚ 

NIEDZIELA PALMOWA 

-Pan Jezus wjechał do 
Jerozolimy na osiołku. 
Ludzie kładli mu 
palemki pod nogi, 
dostrzegając w Nim 
króla. 

 

-Ksiądz święci 
przyniesione przez 
nas palmy.  
-Czytany jest 
fragment o 
ukrzyżowaniu Pana 
Jezusa.  

WIELKI CZWARTEK- Triduum Paschalne 

-Pan Jezus spotyka się z 
uczniami na ostatniej 
wieczerzy. Myje swoim 
uczniom nogi. Dzieli 
chleb prosząc by ludzie 
czynili to na Jego 
pamiątkę.  
-Pan Jezus modli się w 
ogrodzie oliwnym. 
Zostaje aresztowany. 

 

 

-Symboliczne obmycie 
stóp. 
-Msza Wieczerzy 
Pańskiej, pamiątka 
ostatniej wieczerzy. 
-Przeniesienie Pana 
Jezusa pod postacią 
chleba, do ciemnicy- 
więzienia. 

 

 

WIELKI PIĄTEK- Triduum Paschalne 

-Droga krzyżowa, Pan 
Jezus umiera na krzyżu. 
-Zostaje złożony do 
grobu. 

 
 

 
 

-Jedyny dzień w roku, 
gdy nie odprawia się 
Mszy Świętej. Jest 
zamiast niej adoracja 
(uwielbienie) krzyża. 
Ludzie podchodzą i 
całują krzyż. 
-Pan Jezus pod 
postacią chleba 
przeniesiony zostaje 
do grobu pańskiego. 

 
 

 

WIELKA SOBOTA- Triduum Paschalne 

 

 

-Święcimy pokarmy w 
koszyczkach. 
-Podchodzimy do 
grobu pańskiego i 
uwielbiamy Pana 
Jezusa. 

 
SOBOTNI WIECZÓR (symbolizujący noc)- Triduum Paschalne 

-Pan Jezus 
Zmartwychwstaje!  

 

-Wigilia Paschalna, 
Jest to Msza Święta 
najważniejsza w 
całym roku. To na niej 
świętujemy 
Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa!  

 
 

NIEDZIELA WIELKANOCNA 



-Odkrycie pustego 
grobu przez uczniów 
Pana Jezusa. 

 
 

 

-Z samego rana jest 
REZUREKCJA, 
specjalna procesja, na 
której ludzie idą 
śpiewając, ogłaszając 
wszystkim, że w nocy 
Pan Jezus 
Zmartwychwstał! 
-Niedzielna Msza 
Święta opowiadająca 
o Zmartwychwstaniu. 

 
 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

-Kobiety spotykają Pana 
Jezusa. Ludzie zaczęli 
mówić o 
Zmartwychwstaniu. 

 

-Msza święta, ksiądz 
święci wodą. Często 
opowiada jakiś żart, 
aby wywołać uśmiech 
co wynika z tradycji 
świętowania. 

 

 

Szanowni Państwo! 

Nie zawsze potrafimy z dzieckiem rozmawiać o wierze, czasem i brakuje nam słów. Mi również!  Ale warto 

rozmawiać, razem się modlić, szukać odpowiedzi na pojawiające się pytania razem z dzieckiem.  

Zachęcam do wspólnego obejrzenia na portalu vod odcinków programu „Ziarno”. Dzieci w przyjazny sposób 

dowiadują się o ważnych rzeczach związanych z nasza wiarą: 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,droga-krzyzowa-upadki-pana-jezusa,46795099  

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,droga-krzyzowa-osoby-spotkane-przez-pana-jezusa,47035285 

Aktualne odcinki „Ziarna” można oglądać również w każdą niedzielę o godzinie 9.00 na TVP1 ZACHĘCAM!  

Gdy byłam mała oglądałam… a teraz oglądam razem z moimi dziećmi       

 

Zachęcam też do radosnego przeżywania świąt, pomimo trudnej sytuacji, którą mamy.  

Moje ulubione pieśni Wielkanocne, moje dzieci je bardzo lubią, może i Wy polubicie : 

„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś” : https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs 

TGD „Alleluja”: https://www.youtube.com/watch?v=CB6gekMCmsM 

„Oto są Baranki młode”: https://www.youtube.com/watch?v=q54nxjImK1Q 

Zadanie specjalne dla chętnych dzieci: 

Namaluj swoje święta, zrób zdjęcie obrazka i wyślij mi na adres (wpisz swój nr przedszkola i grupy): 

przedszkolereligia@gmail.com   

Zadanie specjalne dla chętnych dzieci i rodziców      : 

Upieczcie koszyczek wielkanocny lub baranka (niech święta będą wyjątkowe), pochwalcie się zdjęciem!:  

Przykładowy przepis: https://babciapieczechleb.blogspot.com/2015/03/koszyczek-wielkanocny-z-ciasta.html 

Taki koszyczek/ baranek mogą zastąpić chleb/ciasto w koszyku       
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