
Niezbędnik wielkanocny

Na kolejnych stronach znajdzieszinformacje o zwyczajach związanych z tym świętem.

Wielkanoc to jedno z najwazṅiejszych
świąt chrześcijańskich.

Czekają na Ciebie takzė zadania do wykonania, tak więc
do dzieła i miłej zabawy!



Najwazṅiejsze święta od zawsze związane były z naturą 
i zmieniającymi się porami roku. Wielkanoc czy Bozė Narodzenie
to czas, który zaznaczał przejście z pory zimowej w wiosenną 

czy z jesiennej w zimową.

W dni świąteczne czas wydaje się płynąć trochę inaczej niż
zazwyczaj. Jak myślisz dlaczego tak się dzieje? 

Takie daty uwazȧne były za szczególne,
nietypowe, niezwykłe... Wierzono, zė są one
wrózḃą na nadchodzący czas. Aby zapewnić
sobie pomyślność, powodzenie lub bogactwo

nalezȧło przestrzegać pewnych zasad, tradycji 
i zwyczajów. 



Zadanie 1Aby sprawdzić czy czas świątecznyrzeczywiście rózṅi się odcodziennego przygotuj zapiski i obserwacje.

Przy kazḋym dniu/dacie, które znajdziesz na następnej
stronie, zapisz porę, w której wykonywana była podana

czynność.

Co udało Ci się zaobserwować? 
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Początek uroczystości związanych ze świętami Wielkiejnocy
wyznacza tzw. Niedziela Palmowa. Przypada ona dokładnie

tydzień przed Niedzielą Wielkanocną - czas ten nazywany jest
Wielkim Tygodniem. 

Dawniej Niedziela Palmowa nazywana była takzė Kwietną
lub Wierzbną (ze względu na rośliny, z których robiono

tradycyjne palmy).

Dzień ten przypominać miał o uroczystym
wjeździe Jezusa do Jerozolimy - tłumy

mieszkańców witały go rzucając mu liście
palmowe pod nogi.

Do dzisiejszego dnia, w niektórych regionach
Polski odbywają się konkursy na najpiękniejszą 

lub największą palmę wielkanocną. Często
towarzyszą im takzė specjalne procesje.



W polskiej tradycji ludowej palmy poświęcone tego dnia miały
specjalną magiczną moc. 

Leczyły ból gardła - poświęcone "kotki" 
z gałązek wierzbowych połykano, aby być
zdrowym przez cały rok.

Chroniły od burzy/piorunów - dawne domy budowane były 
z drewna, więc ludzie bardzo bali się pozȧrów. Aby im
zapobiegać wieszano poświęcone palmy nad drzwiami 
lub za świętymi obrazami.

Zapewniały siłę, zdrowie i witalność - po powrocie 

z kościoła kazḋy z domowników musiał zostać "obity"

palmą. Bardzo często obijano równiez ̇zwierzęta, które

hodowano. Dzięki temu wszyscy mieli pozostać w zdrowiu.

Zapewniała duzė zbiory i pozimową odnowę roślin -
poświęconą palmę często wtykano w ziemię na polu.
Takie działanie miało chronić przed gradem
i szkodnikami roślin.



Aby zapewnić szczęście, zdrowie, powodzenie, palma musiała zostać
zrobiona ze specjalnych roślin, uwazȧnych za magiczne. 

Wiecznie zielony bukszpan miał zapewniac odporność
pozwalającą przetrwać największe trudy.

Trzcina wodna miała przyciągać wodę (opady niezbędne do
dobrych zbiorów).

 Kolorowe kwiaty miały pokazać odradzającą się naturę -
najczęściej suszone lub przygotowane z bibuły czy
papieru.

Wierzba kojarzyła się z odrodzeniem.

Leszczyna chroniła przed piorunami.



Zadanie 2
Spróbuj rozpoznać "magiczne" rośliny widoczne na zdjęciach.

Podpisz je odpowiednimi nazwami. 

Nazwa:
Nazwa:

Nazwa:
Nazwa:



Zadanie 3
Zapytaj rodziców lub dziadków czy znają specjalne rośliny, które

miały mieć magiczne właściwości. Zapisz nazwy tych roślin i spróbuj
odnaleźć je podczas spaceru - obok nazw mozėsz wkleić ich zdjęcie

lub własny rysunek.



Tego dnia zamiast dzwonów odzywały się specjalne
kołatki i grzechotki. W niektórych miejscach do dziś
podczas Wielkiego Tygodnia obdarowuje się dzieci

grzechotkami.

Wielki Czwartek to dzień, w którym milkną wszystkie kościelne
dzwony. Jest to przypomnienie ostatniej wieczerzy i zdrady Judasza.

Od tego dnia az ̇do końca świąt nie wolno było

prać za pomocą kijanki*, rąbać drzewa,

młócić* ani prząść*.

*młócenie to oddzielanie ziaren zbozȧ od słomy

W tradycji ludowej tę datę traktowano
jako początek zȧłoby.

*kijanka to specjalne narzędzie do prania, czasem wyglądała jak kijek, innym razem
jak płaska deseczka z uchwytem 

*przędzenie to inaczej tworzenie przędzy, z której później tkano materiały
np. na ubranie



słoik 
balon
taśmę klejącą

grzechoczące

przedmioty, np.

guziki, fasolę

 przygotuj: 

Wsyp do słoika rózṅe przedmioty wydające
dźwięk. Mozėsz je wsypywać stopniowo 

i sprawdzać jaki dźwięk wydają.

Kiedy wybierzesz najlepszy dźwięk, rozetnij balon 
i naciągnij go na otwór w słoiku. Brzegi balonu

przyklej do słoika uzẏwając taśmy klejącej.
Pamiętaj, zėby balon był przez cały czas napięty 

i nie marszczył się (mozėsz poprosić o pomoc
drugą osobę ).

Jeśli chcesz mozėsz
ozdobić swoją

grzechotkę
przyklejając do niej
kawałki wycinanek,

wstązk̇i, itp.
*Mozėsz tez ̇zamiast słoika wypróbować inny pojemnik, np. puszkę, zakręcane butelki, kartonowe

pudełka (np.od pasty do zębów) i co tylko przyjdzie Ci do głowy :)

Zadanie 4
Przygotuj w domu

swoją własną
wielkanocną
grzechotkę.



Tradycja tworzenia pisanek oraz dzielenia się nimi przy
wielkanocnym stole sięga daleko w przeszłość.

Kiedyś wierzono, zė podobnie jak wielkanocne palmy, pisanki mają

magiczną moc - odpędzały złe duchy i zapewniały urodzaj 

i bogactwo (dlatego m.in. zakopywano je na polach).

Kraszanki, albo inaczej byczki, to jajka pomalowane
na jeden kolor, bez wzorów.

Pisanki powstają poprzez nakładanie wzorków za pomocą
gorącego wosku. Następnie jajko jest farbowane.

Oklejanki to jajka ozdobione np. płatkami
kwiatów, sitowiem lub kolorowym papierem

naklejonymi na skorupkę.



Dawniej kazḋy barwnik trzeba

było przygotować samodzielnie -

najlepszą pracownią była kuchnia

i skarby w niej zgromadzone!

Zadanie 5
Przygotuj swój warsztat

eksperymentalny i sprawdź
jakie kolory uda Ci się

stworzyć.

3. Do wody w garnku włóz ̇czerwoną kapustę (mała główka wystarczy) 
i jedno surowe jajko - gotuj razem przynajmniej kilka minut. 

Wypróbuj: czerwoną kapustę (poszatkowaną),
łupiny cebuli, sok z buraków, kawę, owies 

lub trawę, łupiny orzechów włoskich.

Na początek przygotuj: garnek z wodą, kilka jajek, ocet1.

2. Kazḋe jajko gotuj osobno, z tylko jednym wybranym składnikiem.

4. Zėby efekt był wyraźniejszy mozėsz dodać do gotujących się rzeczy odrobinę octu.

5. Jajko wyjmij i ostudź.

6. Postępuj tak samo z kazḋym ze składników.



7. Na koniec porównaj jakie kolory kraszanek powstały. 
Zapisz je tutaj (lub pomaluj jajka na odpowiedni kolor): 

Jak myślisz, które z

kuchennych składników

mogłyby Ci się jeszcze

przydać?

łupiny cebuli
skorupy
orzechów

czerwona
kapusta owies

sok z
buraków kawa



Kolorowe pisanki czy kraszanki musiały koniecznie trafić do
''święconki", czyli specjalnie przygotowanego koszyka, który

zanoszono do kościoła aby go poświęcić.

W takim koszyku powinny się znajdować
wszystkie rzeczy, które jadamy na codzień:
chleb, masło, mięso (kiełbasa), sól i pieprz,
kawałek ciasta, chrzan, miód i oczywiście

jajka.

Dzisiaj pokarmy święcimy jedynie symbolicznie, ale na

dawnych wsiach w wielkanocnym koszu musiały się

znaleźć wszystkie potrawy spozẏwane podczas świąt.

Wierzono, zė im obfitszy i wyjątkowy będzie kosz tym

pomyślniejszy i bogatszy będzie cały następny rok.

Dawniej wierzono, zė jeśli umyjemy twarz w wodzie, 
w której gotowały się jajka włozȯne do święconki to

będziemy mieć piękną i gładką cerę!



Zadanie 6
Spytaj rodziców czy pamiętają jak wyglądały święta wielkanocne w ich

dzieciństwie. Czy coś się zmieniło od tego czasu?



Poświęcone pokarmy to pierwsza rzecz, którą jemy w Wielkanocny
poranek. Uroczyście dzielimy się wszystkim co zawierał nasz koszyk. 

W wielu domach jest to równiez ̇moment, w którym cała rodzina
składa sobie świąteczne zẏczenia.

W niedzielę wielkanocną urządzano takzė tzw.
tłuczenie jaj.

Przygotowane wcześniej pisanki i kraszanki były

wręczane jako podarunki dla bliskich.

 1. Kazḋy wybierał sobie jedną pisankę (próbując ocenić, która będzie
najbardziej wytrzymała) i trzymając ją w jednej dłoni uderzał nią 

o pisankę swego przeciwnika. 

3. Kiedy zostawała juz ̇tylko jedna osoba posiadająca całą
pisankę zawody uznanwano za zakończone.

2. Wygrywała osoba, której jajko się nie stłukło.

4. Wygrany otrzymywał zwykle drobny upominek :)



Pierwszy dzień świąt o
d zawsze był

przeznaczony na odpoczynek i spęd
zono go

wyłącznie w gronie najblizṡzej rodziny, w domu.

Lany poniedziałek albo inaczej "Śmigus-dyngus" to jeden 
z najweselszych dni świątecznych, pełen zȧrtów i psot.

Na polskich wsiach zwyczaj oblewania się wodą w Śmigusa-dyngusa był
pewnego rodzaju zalotami. Oblewać wolno było jedynie chłopcom -

okazywano w ten sposób, zė dana dziewczyna bardzo nam się podoba.
Dlatego tez ̇tego dnia zȧdna nie chciała zostać sucha :)

Za to drugi dzień był cz
asem zabaw 

i spotkań towarzyskich.



*Słowo "dyngus" oznaczało podarunek, który tego dnia wręczano

wszystkim bliskim. Bardzo często była to własnoręcznie

przygotowana pisanka. Za pomocą "dyngusa" mozṅa było również

wykupić się od oblewania wodą (jeśli udało nam się przekonać

oblewającego).

*Słowo "śmigus" pochodzi od uderzania gałazkami wierzbowymi.

Tego dnia trzeba było koniecznie zostać "śmigniętym", aby

zapewnić sobie doskonałe zdrowie.



Czy w Twoim domu jest jakiś specialny
zwyczaj związany z Wielkanocą? Mozė

wspólnie malujecie pisanki, albo
urządzacie niecodzienne zabawy? 

Zadanie 7Spytaj swoich najblizṡzych kolegów 

lub kolezȧnki o to jakie zwyczaje świąteczne

lubią najbardziej i porównaj je z tymi, które
robi się takzė w Twoim domu.



Koncepcja, opracowanie
tekstowe oraz graficzne:

Patrycja Jakubiak


