
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Dlaczego pisanki wskoczyły do wielkanocnego koszyczka? 
 

Czy pamiętasz piosenkę o moście do nieba? 
Posłuchaj jej raz jeszcze. 

https://www.youtube.com/watch?v=EXtyV2hUA00 
 

Pan Jezus przyszedł na ziemię, by zbudować wielki most do nieba. 
Jednak znaleźli się ludzie, którzy postanowili przeszkodzić w tej „budowie”. 

Na trzy dni zamknęli Pana Jezusa w skalnym grobie. 
Co stało się potem? 

 
1. Opowiadanie  na podstawie fragmentu książki ks. J. Twardowskiego „Krótka a Wielka”. 
 
 Każde dziecko wie, że święto Bożego Narodzenia to święto narodzin Pana Jezusa, ale 
dlaczego święta Wielkanocne nazywają się Wielkanocą? Przecież Wielkanoc obchodzimy na 
wiosnę, w marcu albo w kwietniu, a wtedy noce nie są wielkie, ani długie, tylko małe i krótkie. 
Zimą kiedy wracacie z przedszkola, to jest już ciemno i trzeba zapalać lampkę. Kiedy się budzicie- 
w pokoju i na dworze jest ciemno. Taka długa noc. Tymczasem na wiosnę po południu, gdy 
wracacie z przedszkola jest już widno, a rano słońce wstaje i uśmiecha się. 
- Jaka krótka noc. 
Dlaczego wiosenne święta Wielkanocne nazywają się Wielką Nocą – skoro właśnie wtedy noce 
są krótkie? 
Wielkanocne święta nazywamy Wielką Nocą na pamiątkę najwspanialszej Nocy, w czasie której 
Pan Jezus wstał z grobu, chociaż był przywalony kamieniem. 
Wielka Noc – to inaczej Noc Niezwykła, Najsławniejsza, Jedyna, ta, o jakiej stale się pamięta, 
zawsze się z nią cieszymy, z radości uśmiechamy się do baranka i malujemy wesołe jajka. 
 
 



2. W Wielką Sobotę idziemy do Kościoła poświecić pokarmy. Do koszyczka wkładamy chleb, 
baranka, wędlinę i kolorowe pisanki. 
Dlaczego pisanki wskoczyły do wielkanocnego koszyczka? 
Tak jak Pan Jezus rozbił skałę, by wstać do życia, tak samo małe kurczątko musi rozbić skorupkę 
jajeczka, by wyjść i radośnie dać  znać – żyję, żyję! Kolorowe pisanki w koszyczku wielkanocnym 
przypominają właśnie tę wspaniałą tajemnicę! 
 
3. Aby wielkanocne święta były radosne, piękne i kolorowe, poproś  mamusię lub tatusia, by 
razem z Tobą zrobili wielkanocny  „pisnakowy” wieniec. 
 
Jak go zrobić? Nic trudnego! W linku, który należy otworzyć, jest ukryta podpowiedź. 
Powodzenia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y4rsKGlPXYM 

 
 

Pozdrawia 
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