
R6 II 

Religia klasa II tydzieo 7 

Temat: Wielkanoc – Niedziela  Zmartwychwstania Paoskiego 

Świętując Wielkanoc, cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa. Nigdy dotąd w dziejach ludzkich nie 

było radośniejszej nowiny od tej, że Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje!  

Przeczytaj wspólnie z rodzicami, jak zmartwychwstanie Pana Jezusa opisał św. Łukasz: 

„W pierwszy dzieo tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. 

Kamieo zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego 

były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w  lśniących szatach. Przestraszone, 

pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie 

ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w  Galilei: «Syn 

Człowieczy musi byd wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia 

zmartwychwstanie»”. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to 

wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym”. (Łk 24,1-9) 

Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa. Dlatego właśnie ten dzieo w sposób 

wyjątkowy poświęcamy Jezusowi poprzez udział we Mszy Świętej.  

Po zapoznaniu się z powyższym tekstem wykonaj polecenia w podręczniku lub karcie pracy. 

 

UWAGA DO RODZICÓW: 

Szanowni paostwo z uwagi, że wydłużono czas zawieszenia zajęd szkolnych proponuję, odebranie 

podręczników z religii ze szkoły. To z pewnością ułatwi dzieciom pracę, a i paostwo nie będziecie 

musieli aż tyle drukowad.  

 

 

 

 



Naklej odpowiednią naklejkę, aby zobaczyć, kto ukazał się apostołom.
Dokończ kolorować obrazek.
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Kobiety zobaczyły odsunięty od grobu kamień i aniołów, którzy 
powiedzieli o Jezusie: 

„Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.                                                            
                                           (Łk 24,6)



Uzupełnij tekst piosenki i radośnie zaśpiewaj ją dla zmartwychwstałego 
Jezusa. Pokoloruj czerwoną kredką szatę Jezusa i chorągiewkę.
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Czy cieszysz się?

Alleluja. Amen.

Czy kochasz Go?

O tak, kocham Go.

Czy wierzysz Mu?

O tak, wierzę Mu.

O tak,

A           Amen.

Przepisz słowo dnia: Jezus zmartwychwstał.

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię.
Przyszedł po to, by zbawić ciebie.
I właśnie On, przez moc swojej Krwi,
zbawienie dał, byś miał je i ty.
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