
TEMAT: Najlepsza i najważniejsza wiadomość na świecie. 

Autor scenariusza: Maja Czubaj 

PODSTAWA BIBLIJNA: Mt 26,20; 36-39; 45-50; 28,1-6. 

PRAWDA CENTRALNA: Jezus żyje i chce być Twoim przyjacielem. 

WERSET DO ZAPAMIĘTANIA: „Nie ma Go tu. Zmartwychwstał! – tak jak zapowiedział.” 

Ew. Mateusza 28,6. 

 

CELE KATECHETYCZNE 

UCZEŃ: 

o Poznaje historię śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

o Dowiaduje się, że Jezus żyje i chce być Twoim przyjacielem. 

o Wyraża w modlitwie wdzięczność Jezusowi za to, że żyje. 

o Wykonuje pracę, która przypomina, że Jezus żyje i chce być Twoim przyjacielem. 

o Mówi werset o tym, że Pan Jezus żyje. 

 

METODY: prace plastyczne, zabawy dydaktyczne, opowiadanie z pomocami, pogadanka 

(pytania osobiste), praca z wersetem. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duża miska, pocięta bibuła w paski, 10 zabawkowych ludzików, 

różne gazety z wiadomościami, szary papier, klej, stół z krzesłami, talerzami i sztućcami dla 

każdego dziecka, papierowe kwiaty i drzewa, zielony koc, grób wykonany z szarego papieru 

wraz z głazem z szarego papieru, Biblia, bibuła, werset (załącznik 21), taśma przeźroczysta, 

dłonie wydrukowane na papierze technicznym (załącznik 22) dla każdego dziecka, potyczki po 

lodach (po dwa na każde dziecko), flamastry, kredki, serce z napisem „Jezus żyje” (załącznik 

23), mała piłka, 3 plastikowe kręgle, taśma malarska, duże przeźroczyste plastikowe kubki dla 

każdego dziecka, naklejki, napis (załącznik 24), pół pączka typu „donat” dla każdego dziecka, 

ciastko „digestive” dla każdego dziecka, wafelek „Prince Polo” dla każdego dziecka, Nutella, 

wykałaczkę dla każdego dziecka, napis (załącznik 25). 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

 

Nauczyciel wita dzieci, przedstawia się i prosi je o przedstawienie się oraz modli się wraz z 

dziećmi (lub prosi dziecko o modlitwę). 
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ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE 

1. Ukryty przyjaciel 

(Wsyp pociętą bibułę do dużej miski i schowaj tam 10 ludzików) 

Powiedź dzieciom, że w tej misce z bibułą ukrytych jest kilku naszych przyjaciół. Zadaniem 

dzieci będzie po kolei szukanie i wyciąganie po jednym przyjacielu. Na koniec powiedź, że 

dzisiaj w historii usłyszymy o kimś, kto chce być naszym najlepszym przyjacielem na zawsze. 

2. Najlepsza wiadomość 

Rozdaj dzieciom gazety i poproś, aby powycinały miejsca, gdzie są napisane jakieś ważne 

wiadomości. Podpowiedz, żeby wycinały te miejsca, gdzie czcionka jest większa albo w 

odznaczającym się kolorze. Następnie zróbcie kolaż na szarym papierze ze wszystkich 

wyciętych wiadomości. Na koniec powiedź dzieciom, że dzisiaj w historii również usłyszą 

pewną wiadomość, ale ona będzie najważniejszą i najlepszą wiadomością na świecie. Ale o 

tym już za chwilę. 

3. Trzy 

Powiedź dzieciom, że zaraz zlecisz im pewne ćwiczenia, które muszą wykonać 3 razy, ani 

więcej, ani mniej. Przykładowe zadania: podskok, przysiad, podskok na jednej nodze, pajacyk, 

skłon, obrót, duży krok, tip-top. Na koniec powiedz, że dzisiaj w naszej historii usłyszą o czymś 

bardzo ważnym, co wydarzyło się po trzech dniach. 

 

 ZAZNAJOMIENIE UCZNIÓW Z NOWYM MATERIAŁEM 

(Stwórz 3 stacje w trzech różnych kątach sali – ogród z zielonym kocem, kwiatami i drzewami 

z papieru przyklejonymi do ściany, grób Jezusa stworzony z szarego papieru wraz z wielkim 

głazem, Ostatnia Wieczerza, jako stół ze sztućcami i talerzem dla każdego dziecka) 

Dzisiejsza historia jest niesamowita. To jedna z moim ulubionych historii w całej Biblii (pokaż 

Biblię). Zanim zaczniemy, musicie się przygotować na to, że w tej historii będą radosne, ale 

niestety też smutne momenty. ALE pamiętajcie, że ta historia będzie miała radosne 

zakończenie, więc na pewno smutne momenty nie będą trwać długo. Czy jesteście gotowi, aby 

wysłuchać tę ekscytującą historię? (Poczekaj na reakcję) 

Na początku naszej historii Jezus zaprosił swoich przyjaciół na wyjątkową kolację. On chciał z 

nimi porozmawiać i przekazać im coś ważnego. Dlatego proszę, abyście teraz wstali i podeszli 

ze mną do tego stołu i usiedli przy nim (przejdźcie do stacji z Ostatnią Wieczerzą). Niech każdy 

z Was zajmie jedno miejsce. Właśnie tak to mogło wyglądać, kiedy Jezus siedział ze swoimi 

przyjaciółmi. W pewnym momencie odezwał się Jezus i poinformował swoich przyjaciół, że 
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będzie musiał od nich odejść ALE pocieszał ich tym, że to będzie tylko na krótką chwilę. To 

jest właśnie jeden z tych smutnych momentów, o którym mówiłam Wam wcześniej, że będą. 

Ta sytuacja bardzo zasmuciła przyjaciół Jezusa. Oni z pewnością chcieliby przebywać cały czas 

obok Jezusa. A Wam byłoby smutno, gdyby Wasz przyjaciel musiał odejść? (Poczekaj na 

odpowiedź) Mnie też.  

Ale posłuchajcie dalej. Po kolacji Jezus poprosił kilku swoich przyjaciół, aby poszli z nim na 

górę, do ogrodu, aby wspólnie się modlić. Zapraszam Was teraz tutaj, chodźcie za mną 

(przejdźcie do stacji ogród). Zobaczcie jak tu pięknie i zielono. Zobaczcie ile tu drzew. 

Usiądźcie sobie proszę na tej trawie. Właśnie w takim miejscu Jezus zaczął się modlić i 

rozmawiać ze swoim Ojcem w niebie. Jak tylko skończył, to wydarzyło są znowu coś 

smutnego. Przyszli po Jezusa źli ludzie, zabrali Go, poprowadzili na górę zwaną Golgotą, tam 

przybili do krzyża, Na pewno słyszeliście już o tym, że Pan Jezus umarł na krzyżu. Słuchajcie, 

to baaaardzo smutne. Pokażcie Wasze smutne miny (poczekaj na reakcje). Jezus powiedział 

swoim przyjaciołom przy kolacji, że odejdzie i tak się stało. Ale pamiętacie, Jezus powiedział 

im też, że odejdzie tylko na krótką chwilę, więc posłuchajmy co było dalej. To jeszcze nie 

koniec tej historii! 

Po śmierci przyjaciele Jezusa schowali Go w potężnym grobowcu. Nikt tam nie mógł wejść, 

bo grób został zakryty ogromnym głazem. Nawet największy siłacz nie dałby rady odsunąć 

tego wielkiego kamienia. Chodźcie proszę za mną, pokażę Wam jak to wyglądało (przejdźcie 

do stacji z grobem). Widzicie ten duży kamień? Nikt nie był w stanie go przesunąć. Ale musicie 

wiedzieć, że tam wydarzyło się coś niesamowitego. Minęły trzy dni. Policzcie razem ze mną 

do trzech (gaś światło i zapalaj 3 razy). Po trzech dniach dwie kobiety o imieniu Maria, które 

bardzo kochały Pana Jezusa (tak jak my – prawda?)  przyszły pod grobowiec, w którym 

położono Pana Jezusa i co zobaczyły? Jej! Głaz był odsunięty (odsuń kamień i pokaż pusty 

grób), a Jezusa nie było w środku!!! Kobiety były przestraszone, bo nie wiedziały, co się stało 

z Jezusem. Ale wtem pojawił się anioł i doniósł im najlepszą i najważniejszą wiadomość na 

świecie. Anioł powiedział, że Jezus żyje! Pamiętacie jak Jezus powiedział, że odchodzi tylko 

na krótką chwilę? (Poczekaj na odpowiedź) I tak właśnie się stało! Jezus po trzech dniach 

zmartwychwstał, czyli wrócił do życia. To jest niesamowite! Jezus żyje!  

 

KIEROWANIE PROCESAMI UOGÓLNIENIA 

Powiedźcie razem ze mną: Jezus żyje! (Poczekaj na reakcję) Tak, ale to nie wszystko, Jezus 

nie tylko żyje, ale też chce być przyjacielem każdego człowieka. A to znaczy, że Jezus chce 

być też Twoim i Twoim i Twoim (wskaż na każde dziecko) przyjacielem. Cudownie! Jezus 
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żyje i chce być Twoim przyjacielem. To dla każdego z nas radosna nowina! I to dlatego dzisiaj 

świętujemy. Każdy z nas może przyjaźnić się z Jezusem. To, że Jezus żyje i chce być Twoim 

przyjacielem jest najlepszą i najważniejszą wiadomością na świecie! Dlatego potwórzmy to 

jeszcze raz wszyscy razem: Jezus żyje i chce być moim przyjacielem! Tak, Jezus żyje dla 

każdego z nas. 

1. Modlitwa 

Czy ktoś z Was chciałby podziękować za to, że Jezus jest zwycięzcą, bo nie zatrzymała Go 

śmierć. On żyje i chce być naszym przyjacielem! Jezus żyje! Hura! Hurra! Hurra!  

Proponowana modlitwa: Drogi Jezu, dziękuję, że Ty chcesz się ze mną przyjaźnić. Ja bardzo 

się cieszę, że Ty żyjesz i będę to dzisiaj świętować z moją rodziną. Kocham Cię Jezu.  

2. Werset 

(Wydrukowany werset (załącznik 21) przyklej na ścianę) 

Powiedz dzieciom, że dzisiaj usłyszeliśmy najważniejszą wiadomość na świecie, że Jezus żyje! 

Nasz werset mówi o tym samym. On brzmi: „Nie ma Go tu. Zmartwychwstał! – tak jak 

zapowiedział” (Ew. Mateusza 28,6). Pan Jezus powiedział, że odchodzi tylko na krótką chwilę 

i faktycznie wrócił. Jezus żyje! Proszę, żeby teraz każdy z Was zrobił dwa pompony poprzez 

ucięcie kilku pasków, złapanie ich razem i sklejenie na końcu. Po zrobieniu pomponów niech 

dzieci złapią za sklejoną cześć i wiwatują powtarzając kilka razy werset. Na koniec wszyscy 

razem wykrzyczcie: JEZUS ŻYJE!  

 

WIĄZANIE TEORII Z PRAKTYKĄ - ZASTOSOWANIE  

1. Jezus żyje! 

Poproś dzieci o wycięcie dłoni (załącznik 22). Następnie stwórzcie z nich kółko, jakby się 

obejmowały i sklejcie. Niech każde dziecko na jednej dłoni napisze „Jezus”, a na drugiej swoje 

imię. Później stwórzcie krzyż z patyczków po lodach. Na środku przecięcia przyklejcie serce z 

napisem „Jezus żyje” (załącznik 23), a patyczki dowolnie ozdóbcie malując po nich 

flamastrami. Na koniec przyklejcie krzyż od środka do tyłu dłoni. Powiedź dzieciom, że dzisiaj 

stworzymy pracę, która będzie nam przypominać, że Jezus żyje (krzyż na którym nie ma Pana 

Jezusa) i chce być naszym przyjacielem (splecione dłonie). Poproś, aby dzieci nie tylko w 

święta radowały się z tego, że Jezus żyje, ale mogą to robić codziennie. Porozmawiajcie o tym, 

jak możecie radować się z tego, że Jezus żyje (śpiewać, modlić się, pomagać innym).  

2. Kręgle 

(Ustaw 3 kręgle, a w odległości 1,5 m od kręgli stwórz taśmą malarską linię) 
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Wskaż dzieciom kręgle, a następnie poproś, aby je policzyły. Zapytaj co ma wspólnego liczba 

3 z naszą historią. Zachęć dzieci, aby turlając piłkę po podłodze spróbowały zbić 3 kręgle. Daj 

każdemu dziecku 3 próby. Powiedź, że to niesamowite, że Jezus żyje i że powrócił do nas po 

trzech dniach! Zapytaj dzieci jeszcze raz: Kto żyje i chce być naszym przyjacielem? Jezus żyje 

i chce być naszym przyjacielem. Powiedź, żeby dzieci pamiętały, że Jezus chce spędzać z 

nimi czas, jak z każdym przyjacielem. 

3. Megafony 

(Wytnij dno z przeźroczystych dużych, plastikowych kubków) 

Powiedź dzieciom, żeby ozdobiły swoje megafony naklejkami. Na koniec niech przykleją na 

nie napis „Jezus żyje i chce być Twoim przyjacielem” (załącznik 24). Wytłumacz dzieciom, że 

zrobiły megafony, a one służą do tego, żeby komuś coś ważnego przekazać. Przypomnij, że 

dzisiaj w historii usłyszeliśmy najlepszą i najważniejszą wiadomość na świecie, że Jezus żyje 

i chce być Twoim przyjacielem. Poproś, aby każde dziecko przez swój megafon powiedziało 

to innemu dziecku z sali. Poproś, aby w tym tygodniu dzieci przekazały jakiejś osobie, że Jezus 

żyje i chce być Twoim przyjacielem. 

4. Pusty grób 

Rozdaj plastikowe talerzyki. Stwórzcie pusty grobowiec ze słodyczy poprzez przyczepienie za 

pomocą nutelli połowy donata do wafelka Prince Polo. Doczepcie również za pomocą nutelli 

okrągłe ciasteczko „Digestive” obok otworu. Na koniec przyczepcie napis „Jezus żyje!” 

(załącznik 25) do wykałaczki i wbijcie na górę pączka. Opowiedz z dziećmi jeszcze raz historię 

zmartwychwstania Jezusa. Zwróćcie uwagę na to, że stworzyliście pusty grób, ponieważ Jezus 

żyje. Niech dzieci podczas Świąt opowiedzą rodzinie jak doszło do tego, że Jezus żyje. 

 

Zakończenie zajęć 

Podziękuj dzieciom za zajęcia. Podsumuj, że najlepsza i najważniejsza wiadomość na świecie 

to to, że Jezus żyje i chce być Twoim przyjacielem! Pomódlcie się dziękując, że Jezus żyje dla 

każdego z nas. 
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