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    Drogie Dzieci, 

    Dzisiaj chciałybyśmy opowiedzieć Wam o kilku 

zwyczaj   zwyczajach, które ściśle łączą się ze Świętami 

Wie    Wielkanocnymi. 

       Zapraszamy 

 

1. Obchody Świąt rozpoczynamy - Niedzielą Palmową, wtedy ludzie niosą do 

Kościołów do poświęcenia palmy. Tradycyjnie każdego roku powinno nieść się 

nową, a starą palić. Uważa się, że jeśli w domu jest poświęcona palma, to nic 

złego nie stanie się domownikom. Dawniej gospodynie dawały dzieciom zjeść 

bazie kotki lub delikatnie uderzały- żeby odgonić wszelkie choroby od dzieci. 

Obecnie palmy wykonuje się różnymi technikami, zależnie od regionu- ważne 

by w palmie były witki wierzbowe. 

 

2. Święcenie Pokarmów w Wielką Sobotę - obecnie święcimy w Kościele 

pokarmy w wiklinowym koszyczku. Nie może w nim zabraknąć: jajek, chleba, 

kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka 

domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały 

zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania! Układano je w 

większych koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy kapliczce, a 

nawet przed domostwem. Rozkładano dania na białych płachtach lub 

obrusach. Wierzono, że taka biała płachta ma moc ochrony przed piorunami, 

dlatego rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła burza. Stąd również 

zwyczaj białego obrusa podczas ważnych świąt. 

 
A oto co oznaczają niektóre produkty w koszyczku :  



 



 

 

3. Malowanie Pisanek Wielkanocne tradycje w Polsce, to również zwyczaj 

malowania jajek na Święta, obecnie wszystkie malowane jajka nazywamy 



pisankami. Jajko symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj – początek 

nowego życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów . Dawniej to 

wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było 

nawet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano! Dawniej barwiono je tylko na 

kolor czerwony - łączony ze Zmartwychwstaniem.  

Pisanki były również przedmiotem zabawy! Do tej pory w niektórych 

domach bawią się w tak zwaną „walatkę”, która polega na stukaniu się 

czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak by się zderzyły. Wygrywa 

ten, którego jajko rozbiło pisankę przeciwnika. 

 

4. Rezurekcja - uroczysta msza w Wielką Niedzielę - rozpoczynająca Święta 

Wielkanocne. Po niej siada się do uroczystego śniadania i wyciaga się 

wszystko z koszyczka, poświęconego dzień wcześniej. Domownicy często 

składają sobie życzenia i dzielą jajkiem, obowiązkowo zjada się żurek z 

dodatkami. 

 

5. Poniedziałek Wielkanocny – Śmigus - dyngus lub lany poniedziałek  

Oblewanie dawniej symbolizowało oczyszczenie z zimowego brudu i 

budzenie się przyrody na wiosnę. Wierzono, że im mocniej została oblana 

młoda dziewczyna, tym ma ona większe szanse na szybkie 

zamążpójście.  Kiedyś  były dwa odrębne zwyczaje. Śmigusem zwano 

symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną 

wodą, co miało związek z wiosennym oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał 

na wykupieniu się od oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być ani 

smagana gałązkami, ani oblewana, mogła wykupić się przez podarek 

tradycyjnej pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu. Jeśli 

dziewczyna dostała pisankę od chłopaka - znaczyło to że mu się podoba. 

Dzisiaj to raczej wesoła zabawa. 

 

 

 

 

 

 



Na koniec opowieści o zwyczajach kilka propozycji 

 

1. Proponujemy krótki wiersz D. Gellner  „Pisanki”. Warto porozmawiać z dziećmi 

o Świętach Wielkanocnych i zachęcić ich do wykonywania własnych pisanek - 

czy to na papierze - kolorowych, wyklejanych, malowanych farbami, czy też 

styropianowych ozdabianych - w internecie jest mnóstwo inspiracji - ważne by 

dziecko dobrze się bawiło, a praca została doceniona  

 

PISANKI 

 

Patrzcie ile na stole pisanek. 

Każda ma uśmiech kolorowy 

I leży na stole grzecznie, 

Żeby nie potłuc się przypadkiem 

W dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki nie są do jedzenia. 

Z pisanek się wykluwają 

Świąteczne życzenia. 

 

 

Dzisiaj polecamy link: Domowe Przedszkole- Wielkanoc 

https://youtu.be/bKTM6B04vDY  

 

I coś do słuchania i śpiewania „ Pisanki, Kraszanki, Skarby Wielkanocne” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

Pozdrawiamy Serdecznie 

                                                            



 

  

 


