
Wielkanoc  
 

 

Kochani, zapraszam Was na Tydzień Wielkanocny  

 

Tematyką tygodnia zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych. Zapewne dla każdego z nas 

będą to inne święta, nie takie do których mogliśmy przyzwyczaić się. Mimo wszystko, 

spróbujmy cieszyć się z tego co mamy, przeżyjmy ten czas przygotowań w spokojnej 

atmosferze wierząc w lepsze jutro.   

 

Zamieszczone poniżej zadania i linki, są propozycją danej aktywności, proszę wybierać te 

które odpowiadają indywidualnym potrzebom i możliwościom dziecka oraz Państwa.  

 

  1. Wielkanocna przygoda zajączka – zobaczmy co przydarzyło się zajączkowi i kto mu 

pomagał…?     

  

Link do filmiku.   

                 

    https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 

Dziecko opowiada co przydarzyło się zajączkowi? gdzie ukryły się  jajka? co należy zrobić z 

jajkami na Wielkanoc? dlaczego pomalować?  

2. Zabawa ruchowo – naśladowcza - Zwierzątka wielkanocne 

 

Dziecko zamienia się w kicającego zajączka, podskakuje wesoło jak kurczaczek, porusza się 

jak baranek.  

 

3.Kochani Rodzice przed nami tydzień przygotowań wielkanocnych. Proszę wykorzystać ten 

czas i  porozmawiać z dziećmi nt. obyczajów, obrzędów i tradycji wielkanocnych. Każdy dom 

ma swoje tradycje i zwyczaje a Państwo najlepiej opowiecie  dziecku o znaczeniu pewnych 

symboli… 
(W razie wątpliwości taka mała ściąga) 
 

 

 

 

 

 

WIELKANOCNE  ZWYCZAJE    

     

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


 

 

        Symbole świąteczne     

       
          Kolorowe jajko        

Malujemy je farbkami, flamastrami, barwimy na różne kolory, naklejamy wycinanki - 

zdobienie pisanek ma w Polsce bardzo długą tradycję i jest nieodłączną częścią przygotowań 

do świąt wielkanocnych.  

                                

                            

 

        

 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/recznie-rysowane-pisanki-z-happy-kolory_6839366.htm#page=1&query=pisanki&position=1


Jajko – to znak wszelkiego początku, narodzin i zmartwychwstania.  

Dawniej święconym jajkiem dotykano zwierząt gospodarskich - co miało ochronić przed 

chorobami. Pisankę zakopywano pod progiem domu w celu zagrodzenia dostępu siłom 

nieczystym. W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał 

świat. Jajko uważano również za symbol zmartwychwstania, ukrytego w zarodku nieustannie 

odradzającego się życia w przyrodzie, tajemniczej siły istnienia. Z jajka wykluwa się kurczak, 

który jest symbolem nowego życia.                

     

 

 

                     

      Palma 
 

 
Palma to symbol, pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Palmy miały 

chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.  

 

        Święcone             

Rodzaj święconych pokarmów był różny - w zależności od tradycji ludowych i 

chrześcijańskiej symboliki produktów, zmieniającej się na przestrzeni wieków. Teraz w 

zasadzie nie ma znaczenia, jakie pokarmy włożymy do koszyka. Ważne jest, żeby było w nim 

siedem podstawowych - chleb, jajko, ser, wędlina, chrzan, ciasto i sól. 

        Chleb 

 W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia ciało 

Chrystusa. We wszystkich kulturach jest pokarmem niezbędnym do życia. Chleb zawsze 

gwarantował pomyślność i dobrobyt.  

 

 



                       Jajko               

 Symbol odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. Wierzono, że podzielenie 

się jajkiem z bliskimi umacnia więzi rodzinne. Dotykanie zwierząt poświęconym jajkiem 

chronić je miało przed chorobami i złymi urokami.      

              Wędlina 

    Jej obecność w koszyku miała zapewniać płodność i zdrowie. Była symbolem dostatku, bo 

nie każdy mógł sobie na nią pozwolić.  .  

         Ser 

    Jest w sensie pozytywnym symbolem zależności między człowiekiem a siłami przyrody. 

Jako że pochodzi od krów, owiec i kóz, ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych.  

 

      Sól 

    Życiodajny minerał. Uznawano ją za symbol oczyszczenia, za sedno istnienia i prawdy. 

Wierzono, że posiada właściwości odstraszania zła. Sól chroni mięso przed zepsuciem. 

Poświęcona, ma chronić przed złem i zepsuciem nasze dusze.  

     Chrzan 

     Obrazował ludzką siłę i krzepę fizyczną. Miał również wspomagać skuteczność innych 

święconych pokarmów.    

                    Ciasto                  

Do święconki ciasto zostało włączone jako ostatnie. Symbolizowało umiejętności i 

doskonałość. Najczęściej była to wielkanocna baba. Należało pamiętać, że nie może być to 

produkt kupiony, ale własnoręcznie upieczony.   

 Baranek  

Baranek to najbardziej znamienny symbol świąt wielkanocnych — wśród chrześcijan uosabia 

zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie 

zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.       

                                                            

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/baranek-wielkanocny-wielkanoc-baran-ceramika-7533717148&psig=AOvVaw3FPLi_MOqsn6CZ4VUeceSi&ust=1586180745331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD39fK10egCFQAAAAAdAAAAABAQ


          Zajączek wielkanocny 

 

Zwyczaj, pochodzenia niemieckiego, obdarzania dzieci w święta Wielkanocy słodyczami i 

innymi upominkami. Początkowo występował na Śląsku i Pomorzu. Koszyczki z 

niespodziankami od zajączka i z kolorowymi jajami wielkanocnymi, łakociami, a później 

także prezentami rzeczowymi, chowano w ogrodzie lub w różnych skrytkach domowych, a 

dzieci szukały ich od wczesnego ranka w Niedzielę Wielkanocną. Z czasem zwyczaj dawania 

dzieciom różnych prezentów na Wielkanoc przyjął się w innych regionach Polski.  

 

  

WIELKA SOBOTA   
                

 W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. 

Przygotowuje się tego dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później 

na świątecznym stole. Święconkę, włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i 

białymi serwetkami, zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił.  

 

 

 

  Niedziela Wielkanocna 
Jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten 

rozpoczyna poranną Mszą świętą zwaną Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z 

Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy spożywa się świąteczne 

śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się 

święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć 

wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta 

oraz wielkanocnych bab i mazurków.     

        

  



          Lany poniedziałek 

 

Woda życia wypłynęła z boku Chrystusa w Wielki Piątek, choć dopiero Wielkanoc ujawnia w 

pełni jej moc oczyszczania i wspomagania odradzającego się życia. Jak żartobliwie określano 

lany poniedziałek, nikomu nie mógł ujść na sucho.  

 

4. Kartka świąteczna 

Jeśli macie ochotę to proszę przygotować kartkę świąteczną. Potrzebne do wykonania kartki 

świątecznej będą, (np.: kolorowa kartka z bloku technicznego, kredki, mazaki, naklejki itd.) a 

następnie zabieramy się do pracy. 

 


