SZKOŁA - podstawowa
KLASA – IV- V
TEMAT: Niedziela Palmowa.
CEL KATECHEZY:
• zapoznanie uczniów z liturgią i zwyczajami Niedzieli Palmowej;
• zachęcenie uczniów do bardziej świadomego uczestnictwa w uroczystościach
Niedzieli Palmowej;
• wzbudzenie w uczniach poczucia przynależności do Jezusa Króla oraz
ofiarowania mu dobrych uczynków
TOK - mieszany
METODA - praca z tekstem, wykład, praca pisemna, pogadanka, pokaz multimedialny,
praca plastyczna
POMOCE DYDAKTYCZNE: tekst Pisma Świętego, prezentacja multimedialna,
plakat, wycięte palmy, hasło HOSANNA – ZBAW NAS, tablica
multimedialna, komputer
PLAN KATECHEZY
I. WPROWADZENIE
1. Modlitwa na rozpoczęcie katechezy.
2. Sprawdzenie obecności, zapis tematu w dzienniku.
2. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji:
• Odczytanie fragmentu wiersza Władysława Syrokomla „Otóż Wierzbna…” –
uczniowie na podstawie tekstu wiersza zgadują o czym będzie lekcja. (slajd nr 1)
• Zapisanie tematu na tablicy.
II. ROZWINIĘCIE
1. Na podstawie prezentacji nauczyciel wspólnie z uczniami odkrywa prawdy
dotyczące Niedzieli Palmowej. Nauczyciel zadaje pytania (slajd nr 2):
• Co rozpoczyna Niedziela Palmowa? Wielki Tydzień
• Do jakich świąt przygotowuje nas Wielki Tydzień? Wielkanocnych
• Dlaczego używamy określeń: Wielka-noc, Wielki Tydzień i Wielki Post?
Ze względu na wagę wydarzeń, które wspominamy: wjazd Jezusa do
Jerozolimy, męka i śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa.
2. Odczytanie fragmentu z J 12,12-16 o Wjeździe Jezusa do Jerozolimy (slajd nr 3).
Nauczyciel zadaje pytania:
• Gdzie Jezus przyjechał? Jerozolima (można wyjaśnić, że przybył tam na Święto
Paschy)
• Kto powitał Jezusa? „wielki tłum”
• W jaki sposób witano Jezusa? „ gałązki palmowe”
• Kim okrzyknięto Jezusa? „Królem Izraela”
• Czy Pan Jezus jest takim samym królem jak władcy różnych państw? (slajd nr 4)
Pan Jezus nie chce panować na ziemi ale Jego „królestwo nie jest z tego świata”;
to królestw miłości i pokoju.
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3. Katecheta przechodzi do omówienia liturgii Niedzieli Palmowej:
• Przed kościołem: modlitwa oraz odczytanie Ewangelii o wjeździe Jezusa do
Jerozolimy (slajd nr 5),
• poświęcenie palm,
• procesja z palmami(slajd nr 6),
• uroczyste odczytanie Męki Pańskiej.
4. Następnie na podstawie dalszych slajdów omawiamy tradycje Niedzieli Palmowej:
• PALMA to symbol męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa (w ikonografii z
palmą przedstawiani są również święci męczennicy); ( slajd nr 7)
• Omówienie do czego służyły poświęcone palmy w dawnej tradycji polskiej:
- zatykało się ją za krzyże i obrazy, by strzegła domu od nieszczęść i zapewniała
błogosławieństwo Boże,
- stawiano ją w oknie domu w czasie burzy by Pan Jezus chronił dom od piorunów,
- miała również znaczenie lecznicze - po powrocie z kościoła z poświęconą palmą
lud wiejski połykał baźki, żeby uchronić się przed bólem gardła na cały przyszły
rok (stosowano je również wtedy, gdy gardło już bolało).
- z wyjętych z palmy wierzbowych witek robiono też krzyżyki, które zatykano w
czterech rogach pól - miały je chronić i powodować obfitość urodzaju.
• Konkursy na największą palmę (slajd nr 8);
• Organizowanie inscenizacji dotyczących wydarzeń Wielkiego Tygodnia oraz
podczas procesji wjazd na osiołku figury Jezusa, osoby przebranej za Jezusa lub
kapłana (slajd nr 9).
5. Wyjaśnienie słowa HOSANNA za pomocą zgadywanek powtórzeniowych z lekcji.
Katecheta zadaje pytania a dziecko, które dobrze odpowie odsłania kartonik z
jedną literą hasła: ZBAW NAS.
Proponowane pytania do utrwalenia treści przekazanych w prezentacji:
- Co rozpoczyna Niedziela Palmowa?
- Gdzie jechał Pan Jezus gdy przywitano go gałązkami palmowymi?
- Jak tłum nazwał Pana Jezusa?
- Jakie jest królestwo Pana Jezusa?
- Jak inaczej nazywamy Niedzielę Palmową?
- Co połykały dzieci by uchronić się przed chorobami gardła?
- Podaj miejsce gdzie odbywają się inscenizacje wydarzeń Wielkiego Tygodnia?
III. ZAKOŃCZENIE
1. Następnie katecheta wiesza plakat z Jezusem na osiołku (załącznik nr 1) i rozdaje
uczniom papierowe palmy (załącznik nr 2). Dzieci mają pokolorować palmę i
zapisać na niej dobry uczynek, który postarają się zrobić w Wielkim Tygodniu, by
podziękować Panu Jezusowi za Jego królowanie. Następnie przy piosence Jesteś
Królem przyklejają swoje gałązki palmowe do plakatu przedstawiającego Pana
Jezusa jadącego na osiołku.
2. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w liturgii Niedzieli Palmowej oraz dajemy
dzieciom do wklejenia do zeszytu notatkę z brakującymi wyrazami (załącznik nr 3).
Autor konspektu: Iwona Bzowska (SP Nr 2 w Wadowicach)
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Załącznik nr 1
http://www.objawieniepanskie.waw.pl/phocadownload/Epifanek/Epifanek_200/Epifane
k_138.pdf

Załącznik nr 2
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/palemka-wielkanocna/

Załącznik nr 3
NOTATKA:
Wpisz brakujące słowa: Pańskiej, Palmowa, palm, Wielki Tydzień, męczeńskiej, Jerozolimy
Niedziela …………………… (Niedziela Męki ……………….., Niedziela Kwietna lub
Wierzbna)
rozpoczyna ………………………......................... W liturgii następuje
poświęcenie ……………………… oraz procesja upamiętniająca triumfalny wjazd Chrystusa
króla do ……………………….. Poświęcona gałązka palmowa jest symbolem
…………………………….. śmierci, ale i triumfu Jezusa jako Króla.
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W prezentacji wykorzystano zdjęcia z następujących stron:
slajd 2:
http://www.bogumil.gniezno.pl/wp-content/uploads/2015/03/wjazd-do-Jerozolimy1.jpg
slajd 4:
https://parafia.jasien.com.pl/index.php/248-niedziela-palmowa-czyli-meki-panskiej-25-032018
slajd 5:
http://parafia-swiatniki.pl/2018/03/poswiecenie-palm-niedziela-palmowa-25-iii-2018/
http://twojsacz.pl/niedziela-palmowa-procesja-bazyliki-sw-malgorzaty/
slajd 6:
http://www.parafiakozal.pl/index.php/519-niedziela-palmowa-polaczona-z-procesja
http://www.krzyz.parafia.info.pl/?p=main&what=34
slajd 7:
http://www.poskwitow.edu.pl/2014-2015/1436-warsztaty-robienia-palm
http://www.suwalki24.pl/article/33,wspolne-robienie-palm-wielkanocnych-w-krzywem
https://www.pmk-muenchen.de/galerie-misji/47-neuperlach-galerie-szkolne-2013/924-23-32013-robienie-palm-wielkanocnych-na-neuperlachu.html
slajd 8:
http://www.kurierorawski.pl/2015/03/przeglad-palm-wielkanocnych-w-lipnicy.html
http://grychowski.eu/mgfoto/index/tags/3508-konkurs_palm_wielkanocnych
http://www.niedziela.pl/artykul/4379/Lipnica-Murowana-zwyciezyla-ponad-32
slajd 9:
http://domnaskale.net.pl/wiadomosci/69/
http://naszakalwaria.pl/niedziela-palmowa-w-kalwarii-2/
http://sandomierz.esteka.pl/media/124/Niedziela-Palmowa-dla-trojki-dzieci-Akcjewspieraly-setki-wiernych
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