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Kochane Świetliki, 

 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. 

Poprzedza je czas związany z oczekiwaniem i kilkoma ważnymi tradycjami 

wpisanymi w okres  oczekiwania na Święta , a także tradycje związane z samym  

świętowaniem. 

Spróbujemy dzisiaj zapoznad się z nimi , abyście mogli odpowiednio się 

przygotowad. 
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Tradycje i obrzędy Wielkanocne. 

1. Niedziela Palmowa  

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzieo przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, 

obchodzimy Niedzielę Palmową. Możemy również własnoręcznie wykonad palmę. Palmę zanosimy do 

kościoła , aby została poświęcona. 
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2. Święcenie pokarmów. 

Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się, aż po dziś dzieo.  Dzisiaj święcimy w 

Kościele tylko symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. 

Zawartośd takiej święconki może byd też różna, w zależności od danego regionu. Nie może jednak 

zabraknąd: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka 

domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostad spożyte w czasie 

wielkanocnego śniadania! Układano je w większych koszach i zanoszono do kościoła lub święcono 

przy kapliczce, a nawet przed własnym domem. 

 

 

3. Malowanie jajek. 

Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek na Święta. Jeden z tych, którego 

za dziecka wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze starosłowiaoskich 
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wierzeo, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj 

– początek nowego życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów i bogów. Obecnie 

wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, ale powinniśmy rozróżnid wśród nich: 

Kraszanki – występują w północnej części Polski, zwane malowankami i byczkami. Nazwa pochodzi 
od słówka „krasid”, czyli „barwid”, bo kraszanki to jajka gotowane w barwnym wywarze – dawniej 
uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli, kora dębu, łupiny włoskiego 
orzecha, sok z buraka czy pędy młodego żyta. Często wydrapuje się na nich przeróżne wzory. 

Nalepianki – popularne w Krakowskiem i Łowickiem, to jaja zdobione kolorowymi wycinankami z 
papieru. 

Oklejanki – spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i kolorową 
włóczką, co tworzy piękne ornamenty. 

 

4. Poniedziałek Wielkanocny  czyli Lany poniedziałek lub Śmigus Dyngus. 

 Śmigus Dyngus to  czas radości, zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. 

W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus 
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oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko 

w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy 

chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, 

słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą.  

 

 

Piosenka Wielkanocna o pisankach  

Kochane Świetliki , spróbujcie nauczyd się piosenki o pisankach i zaśpiewad ją przy wielkanocnym 

stole. Poniżej zamieszczam link do piosenki jak i również słowa piosenki .  

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

Tekst piosenki 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
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Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe, 
na nich malowane 
bajki pisankowe. 
 
Na jednej kogucik, 
a na drugiej słooce, 
śmieją się na trzeciej 
laleczki taoczące. 
 
Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 
piękne opowiastki. 
 

Prace plastyczne związane ze Świętami 

Wielkanocnymi . 

1.Baranek Wielkanocny z opakowania po jogurcie. 

 

Materiały i przybory: 
 

pojemnik po jogurcie np. „Fantasia” 
wata lub waciki 
klej 
czarny pisak  
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nożyczki 
ścinki czerwonego papieru lub filcu 

 

1. Pojemniczek po jogurcie ostrożnie myjemy, by nie rozłamad opakowania na pół.  

2. Na mniejszej części pojemnika rysujemy markerem oczy *można też przykleid ruchome oczka lub 
wycinki z dziurkacza] oraz nosek. 

                      

3. Z czerwonego papieru lub filcu wycinamy i przyklejamy barankowi uśmiech. 

                      

4.  Większą częśd pojemnika smarujemy dookoła klejem i mocujemy na nim watę. Jeśli mamy waciki 

kosmetyczne to możemy je przeciąd na pół- idealnie będą pasowały. 
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5. Górną krawędź pojemniczka również oklejamy watą. 

                             

A oto wykonany  baranek :-) 
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2. Pisanki w cukrze. 

 

Materiały i przybory: 

wydmuszki 
patyczki do szaszłyków 
farba plakatowa 
pędzelki, podkładki  
miseczka z kilkoma łyżkami cukru 
bryła plasteliny 

1. Osuszoną wydmuszkę nabijamy na patyczek od szaszłyka, jeśli wydmuszka rusza się na patyczku, to 
z jednej strony zabezpieczamy ją odrobiną plasteliny. Tak przygotowaną wydmuszkę dokładnie 
malujemy farbami. 
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2. Pomalowaną wydmuszkę umieszczamy nad talerzykiem i jeszcze mokrą posypujemy dokładnie 
cukrem. Nadmiar cukru strząsamy na talerzyk a potem wsypujemy z powrotem do miseczki. 

                                  

3. Tak przygotowane pisanki na patyczkach wbijamy w bryłę plasteliny i pozostawiamy do 
wyschnięcia. 

                              

 Karty pracy związane ze Świętami Wielkiej Nocy. 

Kochane Świetliki , zachęcam Was do pokolorowania poniższych kart pracy związanych z tematyką 
świąteczną. Możecie użyd kredek, pisaków, flamastrów, brokatów i pięknie przyozdobid świąteczne 
prace. Przygotowałam dla Was również krzyżówkę i szyfr wielkanocny. 
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Kochane Świetliki, 

Czy wiecie Skąd wzięła się nazwa Wielkanoc? 

Wielkanoc jest świętem nawiązującym do ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa. W tradycji 

chrześcijaoskiej obchodzi się Wielki Tydzieo, w którym najważniejsze dni to piątek, sobota i niedziela, 

zwane Triduum Paschalnym. Wedle tradycji biblijnej Chrystus zmartwychwstał nocą, stąd też 

nawiązanie w nazwie świąt i podkreślenie tej pory dnia (tak jak całego tygodnia) mianem „Wielkiej 

Nocy”. 

Życzę Wam radosnych , słonecznych i zdrowych  Świąt Wielkiej Nocy . 

 

 

 


