
KATECHEZA KL III B 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus....                                                              

Proszę odmówić modlitwę: Aniele Boży, Stróżu mój....’                                                 

Jezu, ufam Tobie!                                                                                               Matko 

Boża módl się za nami.                                                                                        Temat: 

Radośnie witamy Jezusa Króla – Niedziela Palmowa – zapiszcie do zeszytu i 

namalujcie palmę                                                                                                Tekst 

Pisma św. J 12,12-15                                                                                      ,,Nazajutrz 

wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do 

Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! 

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!» A gdy 

Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! 

Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu’’                                    

Analiza tekstu / odpowiedz na pytania:  

• Do jakiego miasta wjeżdżał Pan Jezus?  

• Jak ludzie witali Jezusa?  

• Co wołali na Jego widok? 

 • Na jakim zwierzęciu Pan Jezus wjechał do Jerozolimy? 



 

Zachęcam, aby wspólnie z Rodzicami zrobić PALMĘ WIELKANOCNĄ.                  

Palma wielkanocna to symbol Świąt Wielkanocnych. Święcimy ją w kościołach 

podczas Niedzieli Palmowej, na tydzień przed Wielkanocą. Palmę można kupić 

gotową, ale polecam wykonać ją samodzielnie. Własnoręczne przygotowanie 

tej wielkanocnej dekoracji przynosi ogromną frajdę, dlatego warto znaleźć 

chwilę czasu. Wykorzystajcie to, co macie w domu, aby z niego nie 

wychodzić!!! 

 



Jak zrobić palmę wielkanocną? 

By zrobić wielkanocną palmę potrzebujemy: 

⦁    gałązki 

⦁    wstążeczki 

⦁    bibułę 

⦁    trawę 

⦁    zboża 

⦁    bazie 

oraz narzędzia: 

⦁    nitki 

⦁    nożyczki 

⦁    klej 

⦁    taśma samoklejąca 

⦁    taśma dwustronna 

Palma wielkanocna - jak wykonać? 

1. Ozdabiamy kij bibułą, tak aby nie było wolnej przestrzeni (używamy kleju, owijamy nitką, 

sklejamy taśmą). 

2. Następnie z bibuły wykonujemy różnokolorowe kwiaty i mocujemy je na drucikach. 

 3. Również z bibuły robimy paski, które nacinamy i skręcamy, aby ozdobić główny kij. 

4. Następnie dokładamy kwiatki na drucikach (drucikiem owijamy kij) oraz mocujemy gałązki 

i bazie (przywiązujemy je nicią). 

 Poniżej zamieszczam link do filmiku, który pokazuje jak zrobić palmę krok po kroku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY 

 Powodzenia!                                                                                                            

Pamiętajcie o codziennej modlitwie i NIEDZIELNEJ Mszy Św.poprzez radio, telewizję, 

internet. Niech nasze mieszkania staną się domowymi Kościołami. 

 

Szczęść Boże. Tęsknię za Wami !!! Życzę Wam i Waszym Rodzicom zdrowia i 

błogosławieństwa Bożego.                                                                                               

Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


