Temat: Pan Jezus Zmartwychwstał. Alleluja!
Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Whv2VGzbb4M
Przyjrzyj się ilustracji ze str. 56
Przeczytajcie opowiadanie:
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 mamajaskółka – 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…
Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
- 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?
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.
Marka. Przeczytajcie jak opisał te wydarzenia w swojej Ewangelii:

1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,
żeby pójść namaścić Jezusa2. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do

grobu, gdy słońce wzeszło. 3 A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do
grobu?» 4 Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.
5 Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą
szatę; i bardzo się przestraszyły. 6 Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z
Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. (Mt16.1-6)
- 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?
Pokoloruj ilustracje ze strony 56
Na stronie 57 pokoloruj pola oznaczone kropką i odczytaj pozdrowienie wielkanocne.
Zaśpiewaj piosenkę „Oto jest dzień” https://www.youtube.com/watch?v=cumvmmZcH2A

Przygotowała: Klaudia Młynarczyk
Materiały częściowo zostały zaczerpnięte ze strony(https://gaudium.pl/public/assets/Jezus-moim-przyjacielem-Konspekt40.pdf

