
WIELKANOC 30.03 – 08.04 
  
            Wielkanoc uważana jest za najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, 
stanowi bowiem upamiętnienie ważnego wydarzenia – zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Ze świętem tym wiąże się wiele ciekawych tradycji i zwyczajów. 
            Szczególnie wiele przyjemności sprawia ozdabianie jajek, które symbolizują 
nowe życie. Ugotowane na twardo jajka barwi się, maluje we wzory lub ozdabia na 
przeróżne sposoby. Tak powstają pisanki, które wkładamy do koszyka wraz z innymi 
produktami spożywczymi 
 i zanosimy w Wielką Sobotę do poświęcenia. W koszyczku (zwanym święconką) nie 
powinno zabraknąć chleba, wędlin, drożdżowej babki, chrzanu, soli czy pieprzu. 
Dzieci chętnie wkładają tam także słodycze – cukrowego baranka lub zajączka z 
czekolady. 
            Zapomnianymi tradycjami wielkanocnymi są: pogrzeb żuru i wieszanie śledzia. 
Zwyczaje te miały na celu pożegnanie potraw, które spożywane były przez okres 
Wielkiego Postu. Żur więc wylewano z garnków, a śledzie przybijano do drewna. Od 
tej pory można już było zajadać się smakołykami :). 
            Wciąż żywą tradycją jest lany poniedziałek, zwany inaczej śmigusem dyngusem, 
kiedy to polewamy się nawzajem wodą. Zwyczaj ten w przeszłości dotyczył oblewania 
przede wszystkim dziewcząt, ale dziś każdy może brać udział w tej zabawie. Panny 
zmoczone w tym dniu miały podobno zwiększone szanse na zamążpójście. Tradycja 
głosiła, że jeśli któraś z dziewcząt obrazi się za polanie wodą, wtedy długo nie będzie 
mogła znaleźć męża. Na szczęście można było się wykupić - zapłatę stanowiły pisanki, 
stąd każda panna starała się, żeby jej jajka były najpiękniej ozdobione. A jeśli w tym 
dniu chłopak wręczał pannie pisankę, znaczyło to, że dziewczyna bardzo mu się 
podoba. 
  
            Święta Wielkanocne coraz bliżej, dlatego nasze propozycje w tym tygodniu 
będą do nich nawiązywać. Wybierajcie co Was najbardziej interesuje i ciekawi, co 
sprawi Wam najwięcej frajdy. 

1. Przypomnienie o konkursie!!! 
2. Matematyczne kolorowanki. 
3. Krzyżówka wielkanocna z hasłem - sprawdź swoją wiedzę. 
4. Wielkanocne kurki z koła - Bardzo proste. Wystarczy wyciąć koło, naciąć jak 

na zdjęciu i zagiąć. Dokleić czubek i dziób, dorysować oko i nogi.  Możecie 
zrobić je w formie kartki świątecznej albo dodając trawkę, pisanki, kwiatki, 
chmurki czy słoneczko powstanie ciekawy obrazek. 

5. Wielkanocna wykreślanka – sprawdź swoją spostrzegawczość. 
6. Pisanka wielkanocna – Ten sposób również możecie wykorzystać do 

wykonania kartki świątecznej. Potrzebujesz kartki A-4 i A-5. Na mniejszej 
kartce narysuj kształt jajka 

 i wytnij tak aby powstał w kartce otwór w kształcie jajka. Dużą kartkę zegnij na pół i 
na pierwszej stronie przyklej kolorowe paski papieru w różnych kolorach. Potem 
przyklej na paski wcześniej przygotowaną kartkę z otworem w kształcie jajka. 
Gotowe! 
 
Jeśli korzystacie z propozycji naszych zabaw możecie pochwalić się efektami 
zostawiając komentarz ze zdjęciem pod postem na stronie fb szkoły. Będzie nam 
bardzo miło. 
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