
Panie, zmiłuj się nad nami 
– Wielki Piątek

1. Dorysuj krzyż oraz z kolorowego papieru wytnij  
i naklej serduszko, a potem uzupełnij podpis.
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Ja ............................................... kocham Jezusa!



Dzień Zmartwychwstania
1. Rozwiąż rebus i zastanów się, 
z czym Ci się kojarzy to słowo? 47
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2. Pokoloruj obrazek.



Symbole wielkanocne 
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1. Czy znasz symbole związane 
ze świętami wielkanocnymi? 

Wytnij i wklej fragmenty wycinanki  
a następnie pokoloruj. 
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Jak nazywa się ta świeca? Uporządkuj rozsypankę literową

P   A   H   C   Ł   A   S
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2. Co jeszcze kojarzy się z Wielkanocą? 
By się tego dowiedzieć połącz grupy 
punktów odpowiednimi kolorami.
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Zmartwychwstały – obecny 
wśród nas

1. Pan Jezus zmartwychwstał i przez 40 dni chodził po świecie. 
Gdzie ukazywał się uczniom? 
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2. Komu Jezus ukazuje się po swoim Zmartwychwstaniu? Rozwiąż rebus.

3. Gdzie dziś spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem Jezusem? 
Aby się tego dowiedzieć, połącz punkty od 1 do 20.



Jezus przynosi nam radość, 
pokój, miłość, szczęście 50
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1. Komu Pan Jezus przynosi radość i pokój? 
Pokoloruj ilustrację.

2. Pokoloruj pisanki, tak, by powstał napis.



Przykazanie miłości
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Przykazanie miłości
1. Jak wypełniam przykazanie miłości? 
Wytnij, dopasuj i wklej odpowiednie 
ilustracje do przykazań.
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Będziesz miłował Pana Boga   Będziesz miłował bliźniego
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2. Dorysuj własne przykłady jak kochasz Pana 
Boga i bliźnich.
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Przygotowuję się 
do spotkania 
ze Zmartwychwstałym  
w Komunii Świętej

1. Zrobię przynajmniej jeden dobry uczynek i narysuję 
go lub napiszę, co zrobiłem. 
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Przygotowuję się 
do spotkania 
ze Zmartwychwstałym  
w Komunii Świętej

Pan Jezus posyła nam  
Swego Ducha 53

1. Zrobię przynajmniej jeden dobry uczynek i narysuję 
go lub napiszę, co zrobiłem. 

1. Kim jest Duch Święty? Jak możemy odkryć 
Jego działanie? Do czego Pismo Święte 
porównuje Ducha Świętego? Wykreśl co drugą 
literę w słowach umieszczonych w ramkach. 
Pomogą ci w tym także „znaki drogowe”.
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2. Wytnij, odpowiednio ułóż, wklej i pokoloruj 
scenę biblijną. Podpisz co przedstawia.





Moja mama

1. O mamie powinniśmy zawsze pamiętać. 
Pokoloruj jak najpiękniej ilustrację.

2. Dorysuj, w jaki  sposób pomagasz mamie.
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Maryja – matka Jezusa
1. Na obrazach są wydarzenia z życia Maryi 
i Jezusa. Uporządkuj je według kolejności 
wpisując numer oraz opowiedz, co przedstawiają.
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