
 

NIEDZIELA PALMOWA 
 

1. Wprowadzenie w temat 

K. prosi, aby dzieci usiadły w kręgu. Następnie zadaje pytania: 

– Jak wygląda król? 

– W jaki sposób wita się królów? 

Katecheta prezentuje obrazek lub krótki film z pielgrzymki papieża, na którym 

jest witany przez tłumy wiernych. 

 

 

– Opiszcie mi, jak wita się papieża lub inne ważne osoby? 

Kochani, ważne osoby wita się radośnie. Ludzie machają chorągiewkami, 

kwiatami, śpiewają, klaszczą. 

2. Uroczyste odczytanie fragmentu z Pisma Świętego 

Pan Jezus postanowił odwiedzić Jerozolimę. Posłuchajcie, jak Go witano. 

K. zapala świecę, otwiera Pismo Święte i uroczyście odczytuje z niego tekst 

Mk 11,7-11a. 



Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł 

na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. 

Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: 

„Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione 

królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!” 

Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. 

K. gasi świecę i zadaje pytania: 

– Z czyjego przyjazdu cieszyli się ludzie? 

– Jak okazywali swą radość? 

Kochane dzieci, Jezus był znany mieszkańcom Jerozolimy. Mieli mało czasu 

na uroczyste przygotowanie powitania. Szybko znaleźli osła. Przykryli go 

pięknym czerwonym płaszczem. Wiele osób ścięło gałązki palmy i machali nimi 

na powitanie. Kilka osób zdjęło swoje płaszcze i ułożyło z nich dywan, po 

którym szedł osiołek niosący Jezusa. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



MOJA PALMA WIELKANOCNA I MÓJ UDZIAŁ 

W NIEDZIELI PALMOWEJ 

1. Zabawa 

K. prezentuje gałązki wierzbowe, suszone kwiaty, kwiaty z papieru, wstążki, 

bukszpan, gałązki świerku, butelkę, papierki po cukierkach. Prosi dzieci, aby 

spośród tych materiałów wybrały takie, z których powstaje palma wielkanocna.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-bctEXeAYw  

https://www.youtube.com/watch?v=_QaRaHHSx20 

https://www.youtube.com/watch?v=y-bctEXeAYw
https://www.youtube.com/watch?v=_QaRaHHSx20


  



 

K. prezentuje, jak taką palmę można wykonać. Zachęca dzieci do zrobienia 

palm wielkanocnych w domu z rodzicami. 

 

2. Rozmowa 

Kochane dzieci, palma wielkanocna jest wyrazem naszej radości. Palmy 

zanosimy do kościoła w Niedzielę Palmową. Podczas uroczystej Mszy Świętej 

zostaną one poświęcone. 

3. Śpiew 

K. intonuje radosny śpiew.                                           

Święty, Święty, Święty 

Pan Bóg Zastępów. 

Pełne są niebiosa                                                                    

i ziemia chwały Twojej. 

Hosanna 

na wysokości! 

Błogosławiony, 

który idzie w imię Pańskie! 

 

 

Zadanie domowe 

WEZMĘ  udział w liturgii Niedzieli Palmowej 

PRZEZ TELEWIZJĘ LUB INTERNET 

 


