
35. NIEDZIELA PALMOWA – 

JEZUS MOIM KRÓLEM 
Ogólne cele katechetyczne 

 

– Króla. 

Cele szczegółowe 

Wiedza 

Dziecko: 

– potrafi opowiedzieć historię radosnego powitania Jezusa przez mieszkańców 

Jerozolimy, 

– potrafi wyjaśnić swoimi słowami pojęcia: „Niedziela Palmowa” i „Hosanna”. 

Umiejętności 

Dziecko: 

– potrafi wyrażać swoją radość podczas procesji Niedzieli Palmowej, 

– umie udekorować „palmę”. 

Postawy 

Dziecko: 

– prezentuje postawę radosnego uwielbienia Jezusa – Króla. 

Metody i techniki: rozmowa kierowana, opowiadanie, prezentacja ustrojonej 

gałązki wierzbowej (palma), prezentacja ilustracji procesji Niedzieli Palmowej, 

odczytanie fragmentów biblijnych, śpiew piosenki, zadanie – przystrajanie palm, 

inscenizacja procesji Niedzieli Palmowej, modlitwa powszechna. 

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, tekst opowiadania, tekst piosenki, ilustracja 

(procesja niedzieli palmowej), gałązka palmowa lub jej ilustracja, gałązki wierzby 

dla każdego dziecka, bibuła, kolorowy papier, wysuszone trawy, kwiaty, świece. 

I. WPROWADZENIE 

1. Przywitanie 

K. wchodzi do sali i radośnie wita się z dziećmi. Następnie zadaje pytanie: 

Przed chwilą przywitaliśmy się. 



– Co ludzie robią przy powitaniu? 

– Jak witamy dostojnych gości np.: papieża, prezydenta lub króla? 

Przywitajmy się teraz z dobrym Bogiem. 

2. Modlitwa 

K. zachęca dzieci do wspólnej modlitwy „Ojcze nasz”. 

II. AKTYWIZACJA 

1. Wprowadzenie w temat 

Przed chwilą w modlitwie prosiliśmy, abyśmy mogli być w królestwie naszego 

Boga. 

– Jak nazywa się osoba, która rządzi królestwem? 

– Jak wygląda król? 

– Jaki powinien być król, żeby poddani go kochali? 

Dobry król jest sprawiedliwy i troszczy się o swoich poddanych. Kiedy przychodzą 

do niego, zawsze im pomaga, cieszy się, gdy są oni dla siebie dobrzy i postępują 

szlachetnie. 

Takim dobrym i sprawiedliwym królem jest Jezus. Kiedy żył na ziemi, przychodzili 

do Niego ludzie z różnymi prośbami i nigdy nie odchodzili smutni. On zawsze im 

pomagał: uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, rozmnażał chleb 

dla głodnych, błogosławił dzieci. Wszyscy bardzo się cieszyli, gdy spotykali Jezusa. 

2. Wyjaśnienie pojęcia HOSANNA 

Kiedy ludzie widzieli Jezusa, wielu z nich wołało: Hosanna, to znaczy uwielbiajmy 

Jezusa. W ten sposób zebrani ludzie wyrażali swoją radość ze spotkania z 

Jezusem, którego chcieli nazwać Królem. 

3. Opowiadanie biblijne 

Posłuchajmy, jak witano Jezusa: 

K. opowiada dzieciom wydarzenia Niedzieli Palmowej. 

Jezus i jego uczniowie byli w drodze do dużego miasta – Jerozolimy. Gdy już byli 

blisko, Jezus powiedział: 

– Tam, w dole, jest wioska. Idźcie, znajdźcie osła i przyprowadźcie go tutaj. 

Właścicielowi powiedzcie, że teraz osła potrzebuje Jezus, a oddacie go później. 



Uczniowie zrobili tak, jak polecił im Jezus. Przyprowadzili osła, przykryli jego 

grzbiet swoimi płaszczami i pomogli wsiąść na niego Jezusowi. Mimo, że 

zwierzęcia jeszcze nigdy nikt nie dosiadał, było spokojne. 

Wiele osób czekało na Jezusa w Jerozolimie. Radosny tłum witał Go, wymachując 

ściętymi gałązkami palm. Ludzie rzucali je na drogę, aby przywitać Jezusa jak 

króla. Wszyscy cieszyli się i wiwatowali, głośno wołając: 

– Hosanna! Przybywa Król obiecany przez Boga! 

– Niech żyje nasz Król! Niech Bóg błogosławi Jezusa, który przychodzi w Jego 

imię! Chwała Bogu! 

4. Pytania do opowiadania biblijnego 

– Co Jezus polecił zrobić swoim uczniom? 

– Jak przyjęli Jezusa ludzie w Jerozolimie? 

– Co ludzie wykrzykiwali na cześć Jezusa? 

– Dlaczego mieszkańcy Jerozolimy wymachiwali palmami i kładli je na ziemi przed 

Jezusem? 

 

5. Wyjaśnienie pojęcia Niedziela Palmowa 



Wszyscy ludzie w Jerozolimie cieszyli się, że przybył do nich Jezus – Król, dlatego 

słali na ziemię 

gałęzie palm i machali nimi. 

My również cieszymy się, że przychodzi do nas dobry Jezus jako Król. Na tę 

pamiątkę niedzielę 

wjazdu Jezusa do Jerozolimy nazywamy Niedzielą Palmową. Przychodzimy wtedy 

do kościoła z gałązkami palmowymi lub wierzbowymi ustrojonymi kolorowymi 

ozdobami i kwiatami. 

K. prezentuje ustrojoną gałązkę wierzbową (palmę). 

Po poświęceniu „palm” przez księdza, czyli pokropieniu wodą świeconą, wszyscy, 

trzymając je w rękach, uczestniczą w procesji na pamiątkę uroczystego wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy. 

K. prezentuje ilustrację procesji Niedzieli Palmowej. 

Po powrocie do domów powinniśmy umieścić „palmę” w widocznym miejscu, 

tak aby cały rok przypominała nam o naszej radości i miłości do Jezusa – naszego 

Króla. 

 

 

 

6. Zadanie – przystrajanie palm 



K. rozdaje dzieciom po jednej gałązce wierzbowej. Zadaniem dzieci jest 

przystrojenie jej bibułą, kolorowym papierem lub wysuszonymi trawami i 

kwiatami. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nauka powitania Jezusa – Króla 



My również możemy nauczyć się radosnego przywitania, w którym oddajemy 

część Jezusowi – Królowi: 

K. uczy dzieci pozdrowienia: 

„Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie”. 

W tym pozdrowieniu oddajemy cześć Jezusowi i prosimy, aby nam królował przez 

całe nasze życie. 

8. Nauka piosenki „Jesteś Królem” 

Mamy już pięknie przystrojone „palmy” na przywitanie Jezusa – Króla. Teraz 

wspólnie nauczymy się radosnej piosenki, w której wyznamy, że Jezus jest 

naszym Królem. 

K. uczy dzieci piosenki: 

Jesteś Królem, Jesteś Królem, D A h 

Królem jest Bóg G 

Jesteś Królem, Jesteś Królem, D A h 

Królem jest Bóg. G 

Podnieśmy wszyscy nasze sera, D 

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, A 

Stawajmy przed obliczem Boga, h 

Wielbiąc Go. G 

III. ZAKOŃCZENIE 

1. Rymowanka 

K. uczy dzieci nowej rymowanki: 

Jezusa palmami witamy, 

wielką radość ogłaszamy. 

2. Praca z podręcznikiem 

Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

3. Inscenizacja procesji Niedzieli Palmowej 



K. wybiera dziecko, które będzie niosło księgę Pisma Świętego oraz dzieci 

niosące świece. Będą one szły na przedzie „procesji”. Pozostałe dzieci będą szły 

za nimi wokół sali, machając palmami i śpiewając piosenkę 

„Jesteś Królem”. Dzieci idą do kącika modlitwy, gdzie składają Pismo Święte oraz 

palmy. 

4. Modlitwa na zakończenie 

Słowo „hosanna” słyszymy nie tylko podczas uroczystego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy. Możemy je także usłyszeć podczas każdej Mszy Świętej, kiedy ludzie 

dziękują dobremu Jezusowi za to, że przyszedł na ziemię, opiekuje się nimi i 

bardzo ich kocha. Wszyscy razem wołają: „Hosanna na wysokości”. Podczas 

modlitwy na zakończenie K. wypowiada kolejne wezwania, a dzieci powtarzają: 

„Hosanna na wysokości”. 

K.: Dobry Jezu, modlimy się do Ciebie z całym Kościołem. 

Dz.: Hosanna na wysokości! 

K.: Dobry Jezu, modlimy się do Ciebie z papieżem… imię papieża. 

Dz.: Hosanna na wysokości! 

K.: Dobry Jezu, modlimy się do Ciebie z naszym biskupem… imię biskupa. 

Dz.: Hosanna na wysokości! 

K.: Dobry Jezu, modlimy się do Ciebie z Najświętszą Maryją Panną. 

Dz.: Hosanna na wysokości! 

K.: Dobry Jezu, modlimy się do Ciebie z apostołami i wszystkimi świętymi. 

 Amen. 

 

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

 

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

  

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


 

Drodzy Rodzice i Katecheci! 
 Dziecko SZEŚCIOLETNIE charakteryzuje naturalna ciekawość i chęć 

zadawania pytań dotyczących życia, a także wiary i Boga. Rozpoczynający się 

rok przygody powinien być czasem radosnego odkrywania świata. Jest to 

najlepszy okres, by kształtować całościowe wychowanie dziecka i wspierać jego 

rozwój psychofizyczny oraz duchowy. Działania wychowawcze powinny 

bazować na naturalnych doświadczeniach, które umożliwiają dziecku 

pozytywny kontakt ze światem i innymi ludźmi i rozwijają życie religijne. Dzięki 

temu nastąpi stopniowe wchodzenie w wiarę, której podmiotem ma być Bóg 

przyjazny, zatroskany o swoje dziecko i o jego szczęśliwe życie. Aby 

SZEŚCIOLATEK mógł nawiązać kontakt z Bogiem, potrzebuje przykładu wiary 

swoich najbliższych. Duże znaczenie ma też świadome wychowanie w duchu 

modlitewnym, biblijnym i liturgicznym. Zachęcamy Państwa do dawania 

dzieciom takiego świadectwa. Komunikowanie się z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym oraz przekazywanie treści religijnych powinno się odbywać za 

pomocą języka prostego, zrozumiałego, pozbawionego zdrobnień i 

infantylizacji, a jednocześnie poprawnego teologicznie. Pomocą w takim 

przekazywaniu treści wiary jest podręcznik do religii dla dziecka 

SZEŚCIOLETNIEGO pt. „KOCHAM DOBREGO BOGA”. Podręcznik ten zawiera 

wiele ciekawych dla dziecka zadań: proste łamigłówki, labirynty, pracę z 

naklejkami i wycinankami, obrazki do pokolorowania oraz piosenki z gestami. 

Ciekawą propozycją są także umieszczone w każdej katechezie rymowanki, 

które podsumowują poznane treści. Poprzez te atrakcyjne sposoby nauki 

chcemy ułatwiać dziecku otwieranie się na Boga i budowanie z Nim właściwej 

relacji, zwracanie się do Niego w modlitwie, podejmowanie dialogu z innymi, 

poznawanie zwyczajów chrześcijańskich związanych z obchodami roku 

liturgicznego, przyswajanie pierwszych pojęć religijnych.  AUTORZY 



 

 

KĄCIK KATECHETY / RODZICA 

1. Rozważanie 

„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; 

służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim! 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:  

On sam nas stworzył, my Jego własnością, 

 jesteśmy Jego ludem, 

owcami Jego pastwiska. 

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,  

wśród hymnów w Jego przedsionki; chwalcie Go 

i błogosławcie Jego imię! 

Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki,  

a wierność Jego przez pokolenia”.    (Ps 100,1-5) 

2. Okruch mądrości 

„Każda radość, którą niesiemy zawsze do nas powróci”.   (Z.M. Raudive) 

„Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi”. 

 (Adalbert Balling) 

„Śmiech – to szczere królestwo człowieka”.    (F. Rabelais) 

3. Warto przeczytać 

W. Hoffsümmer, 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i w 

szkole, Kielce 2004. 

B. Hopf, S. Raab, Kochany Boże, jesteśmy tutaj. Nabożeństwa dla dzieci z 

zastosowaniem metod aktywizujących, Kielce 2003. 

C. Pertler, E. Reuys, Dzieci świętują Wielkanoc, Kielce 2001. 

M. Watts, Biblia dla dzieci, Kielce 2004. 


