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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PRZYGOTOWANIE

▪ Zanim zaczniesz pracować z dzieckiem przeczytaj 

tekst Ewangelii samodzielnie – tekst znajdziesz na 

następnych stronach. Zobacz przygotowane 

materiały i wybierz te, z którymi chcesz pracować.

▪ Przygotuj się do Szkółki Niedzielnej. Wytłumacz 

dziecku, że przez pandemię nie możecie pójść do 

kościoła na Mszę Św., ale zamiast tego pomodlicie 

się razem w domu. Możesz postawić na stole krzyż 

i zapalić świecę. Rozpocznij Szkółkę Niedzielną od 

znaku krzyża.

▪ Niezależnie od Szkółki Niedzielnej możesz obejrzeć 

z dzieckiem transmisję Mszy Św. w telewizji lub 

Internecie.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- WSTĘP
Najpierw powiedz dziecku, o czym będziecie rozmawiać.

▪ WSTĘP, WERSJA 1 – Poproś dziecko, żeby wymieniło kilka sławnych osób. Może to być postać z bajki, którą dziecko

bardzo lubi. Zapytaj, jak by się dziecko czuło, gdyby ta osoba dzisiaj odwiedziła was w domu? Jakie rzeczy można zrobić,

żeby się przygotować na wizytę takiej ważnej osoby? Potem powiedz, że dziś przeczytacie Ewangelię o wizycie ważnej

osoby. Niech dziecko posłucha, żeby się dowiedzieć, kto przyszedł i jak na tą wizytę zareagowali ludzie.

▪ WSTĘP, WERSJA 2 – Porozmawiaj z dzieckiem na temat królów. Czy dziecko zna jakiegoś króla? Czy król żyje gdzieś

naprawdę, czy spotykamy go tylko w bajkach? Co robi król, jakie ma obowiązki, czym się zajmuje, jaki powinien być? Jak

wyobrażasz sobie paradę albo wielką uroczystość na cześć króla? Potem powiedz, że dziś przeczytacie Ewangelię o

wizycie króla. Niech dziecko posłucha, żeby się dowiedzieć, kto przyszedł i jak na tą wizytę zareagowali ludzie.

▪ WSTĘP, WERSJA 3 – Ta lekcja przedstawia historię przyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jezus podróżował nauczając,

pomagając ludziom, czyniąc cuda (zapytaj dziecko, w jaki sposób Jezus pomagał innym, jakich cudów dokonał). Teraz

Jezus zbliżał się do stolicy, najważniejszego miasta. Każdego roku naród żydowski obchodzi Paschę, aby pamiętać, że

Bóg uchronił ich przed śmiercią podczas dziesiątej plagi na Egipcie. Po tej pladze faraon egipski uwolnił wszystkich

Izraelitów z niewoli. Pewnego roku, gdy ludzie przybyli do Jerozolimy, aby świętować Paschę, usłyszeli, że ich Król

nadchodzi, więc wszyscy wyszli na drogę, aby Go przywitać. Biblia obiecywała to od setek lat i w kocu się wydarzyło –

ludzie oszaleli z radości, gdy dowiedzieli się, że przyjeżdża król.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- EWANGELIA

▪ Następnie przeczytaj razem z dzieckiem tekst Ewangelii – pomogą w tym przygotowane obrazy. Możesz użyć innej

formy przedstawienia dziecku treści Ewangelii (kukiełki, przedstawienie, marionetki z opuszków palców, twarze

narysowane na plastikowych łyżeczkach, rysowanie podczas opowiadania), ale zawsze trzymaj się faktów zawartych

w Biblii. Czytając Ewangelię pomóż dziecku zrozumieć tekst np. przez zmianę głosu.

▪ Po przeczytaniu Ewangelii zadaj dziecku kilka pytań. Pytania bez odpowiedzi znajdziesz na następnych stronach.

o Co zrobili ludzie w dzisiejszej historii, aby wychwalać Jezusa, Syna Bożego? [machali gałązkami palmowymi, śpiewali

„Hosanna!”, traktowali Jezusa jak króla]

o Jakie słowa wypowiadali ludzie, aby wychwalać Jezusa? [Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana]

o Co możesz zrobić, aby wychwalać Jezusa, Syna Bożego? [módl się, śpiewaj, rysuj, pisz]

o Jakie słowa możesz wypowiedzieć, aby wychwalać Jezusa? [Przypomnij słowa pochwały wspomniane wcześniej - Błogosławiony

ten, który przychodzi w imię Pana]

o Co Jezus powiedział, że jego uczniowie znajdą w wiosce? [Oślicę i jej źrebię]

o Jak uczniowie przygotowali osła dla Jezusa? [Położyli na nich płaszcze, peleryny lub ubrania]

o Co tłumy rozłożyły na drodze przed Jezusem? [Niektórzy układali peleryny, inni gałęzie z drzew]

o Gdybyś był wśród tłumu, jak byś pokazał swoją radość, gdybyś zobaczył Jezusa?

o Jak myślisz, dlaczego Jezus jechał na osiołku a nie np. na koniu? [Aby okazać pokorę]
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- PO EWANGELII

▪ Po przeczytaniu Ewangelii zrób podsumowanie. Możesz posłużyć się tekstem z trzeciej wersji wstępu:

o Ta lekcja przedstawia historię przyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jezus podróżował nauczając, pomagając ludziom,

czyniąc cuda (zapytaj dziecko, w jaki sposób Jezus pomagał innym, jakich cudów dokonał). Teraz Jezus zbliżał się

do stolicy, najważniejszego miasta. Każdego roku naród żydowski obchodzi Paschę, aby pamiętać, że Bóg

uchronił ich przed śmiercią podczas dziesiątej plagi na Egipcie. Po tej pladze faraon egipski uwolnił wszystkich

Izraelitów z niewoli. Pewnego roku, gdy ludzie przybyli do Jerozolimy, aby świętować Paschę, usłyszeli, że ich

Król nadchodzi, więc wszyscy wyszli na drogę, aby Go przywitać. Biblia obiecywała to od setek lat i w kocu się

wydarzyło – ludzie oszaleli z radości, gdy dowiedzieli się, że przyjeżdża król.

o Wydrukuj strony od 25 do 29 i wykonaj z dzieckiem zadania związane z wydarzeniami opisanymi w Piśmie Św.

(Pokoloruj, Policz gałązki palmowe – jest ich 7, Znajdź ułożenie wzoru – odpowiedź na ilustracji wyżej, Znajdź w

wykreślance 10 wskazanych słów, Znajdź w labiryncie drogę do miasta, Wykonaj własnoręcznie palmę i osiołka).

▪ Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę: Nie ma takiego jak Jezus.

o Piosenkę z tekstem znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/embed/C3iQKPShe2w?autoplay=1

o Wersja „z pokazywaniem”: Nie ma takiego jak Jezus - https://www.youtube.com/watch?v=zBEXvxJuHaI
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Gdy się 
przybliżyli do 
Jerozolimy 
i przyszli do 
Betfage na 
Górze 
Oliwnej, 
wtedy Jezus 
posłał swoich 
uczniów 
i rzekł im: 



«Idźcie do wsi, 
która jest 
przed wami, 
a zaraz 
znajdziecie 
oślicę 
uwiązaną 
i źrebię z nią. 
Odwiążcie je 
i przypro-
wadźcie do 
Mnie. 



A gdyby wam 
kto co mówił, 
powiecie: 
"Pan ich 
potrzebuje, 
a zaraz je 
puści"».



Stało się to, 
żeby się 
spełniło słowo 
proroka: 
"Powiedzcie 
Córze 
Syjońskiej: 
Oto Król twój 
przychodzi do 
ciebie łagodny, 
siedzący 
na osiołku, 
źrebięciu 
oślicy".



Uczniowie 
poszli 
i uczynili, 
jak im Jezus 
polecił.



Przyprowadzili 
oślicę i źrebię 
i położyli na 
nie swe 
płaszcze, 
a On usiadł 
na nich.



A ogromny 
tłum słał swe 
płaszcze 
na drodze, 



inni obcinali 
gałązki z drzew 
i ścielili na 
drodze.



A tłumy, 
które Go 
poprzedzały 
i które szły 
za Nim, 
wołały 
głośno:



«Hosanna 
Synowi 
Dawida. 
Błogosławiony, 
który 
przychodzi 
w imię Pańskie. 
Hosanna na 
wysokościach».



Gdy wjechał 
do Jerozolimy, 
poruszyło się 
całe miasto,



i pytano: 
«Kto to jest?»



A tłumy 
odpowiadały:



«To jest 

prorok 

Jezus 

z Nazaretu 

w Galilei».





ODPOWIEDZ 
NA PYTANIA

o Co zrobili ludzie w dzisiejszej historii, aby wychwalać

Jezusa, Syna Bożego?

o Jakie słowa wypowiadali ludzie, aby wychwalać Jezusa?

o Co możesz zrobić, aby wychwalać Jezusa, Syna Bożego?

o Jakie słowa możesz wypowiedzieć, aby wychwalać

Jezusa?

o Co Jezus powiedział, że jego uczniowie znajdą w wiosce?

o Jak uczniowie przygotowali osła dla Jezusa?

o Co tłumy rozłożyły na drodze przed Jezusem?

o Gdybyś był wśród tłumu, jak byś pokazał swoją radość,

gdybyś zobaczył Jezusa?

o Jak myślisz, dlaczego Jezus jechał na osiołku a nie np. na

koniu?



NAUCZ SIĘ 
PIOSENKI

 Nie ma takiego jak Jezus

 https://www.youtube.com/embed/C3iQKPShe2w?autoplay=1

 Zobacz, jakie gesty można wykonywać podczas 
śpiewania:

 https://www.youtube.com/watch?v=zBEXvxJuHaI
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ROZWIĄŻ 
ZADANIA

 Pokoloruj 

 Policz gałązki palmowe

 Znajdź ułożenie wzoru

 Znajdź w wykreślance 10 wskazanych słów

 Znajdź w labiryncie drogę do miasta 

 Wykonaj własnoręcznie palmę i osiołka













ZRÓB SWOJĄ 
PALMĘ



ZRÓB OSIOŁKA 
Z PAPIERU


