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Wielkanoc  

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym 

świętem chrześcijańskim w Polsce, upamiętniającym 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.                                                   

To święto ruchome. Obchodzi się je w pierwszą niedzielę  

po pierwszej pełni Księżyca (między 21 marca a 25 

kwietnia). 



Wiosenne porządki 

     Dawniej początek wiosny był idealną okazją do wielkich 

porządków. Sprzątało się mieszkania, malowało domy, 

robiło się świąteczne dekoracje i przyozdabiało nimi 

pomieszczenia. Nadal panuje zwyczaj sprzątania domu tuż 

przed Wielkanocą. Wedle starego zwyczaju, wszyscy 

domownicy muszą przyłożyć się do porządków. 



Święconka  

 Wielka sobota jest dniem radosnego oczekiwania. 

Tego dnia przygotowuje się święconkę -  ozdobny 

koszyczek  z jedzeniem, który święci się w kościele.       

Nie może w nim zabraknąć jajek,  będących symbolem 

narodzenia i nowego życia, baranka z cukru 

symbolizującego umęczonego Chrystusa, chleba, soli, 

wędliny, chrzanu, świątecznego ciasta. Święconkę 

zjada się następnego dnia, w niedzielę po rezurekcji, 

podczas śniadania wielkanocnego.  

 





Pisanki 

 Jaja, królujące na wielkanocnym stole, są symbolem 

życia i odrodzenia. Pięknie zdobione od wieków 

dekorują polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. 

wprawdzie przez lata sposoby barwienia                                     

i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała. 

Tradycyjne pisanki robi się tworząc wzory na skorupce 

jajka rozgrzanym woskiem. Ozdobione w taki sposób 

jaja barwi się, by na koniec zetrzeć warstwę wosku 

ukazując nakreślone motywy. Najczęściej spotykane             

na pisankach symbole to baranek, krzyż, kwiaty i inne 

motywy wiosenne. 

 



  



  

Baranek jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa 



  



  

Chleb  

 Symbolem ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślności jest 

chleb. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje Ciało Chrystusa, 

a we wszystkich kulturach jest pokarmem niezbędnym                            

do życia. Jest również symbolem godności człowieka. Włożony           

do koszyczka ma gwarantować dobrobyt i pomyślność. 





Chrzan 

 Korzeń chrzanu to symbol męki Pańskiej. 

Symbolizuje siłę fizyczną i witalność. Chrzan to także 

symbol pokonania goryczy męki Zbawiciela. 

Umieszczony w koszyczku ma zapewnić zdrowie                        

i sprawność. Ma także wspomagać skuteczność innych 

święconych pokarmów.   



Wędliny  

 Wędliny oznaczają dobrobyt i zamożność rodziny. 

Mają zagwarantować zdrowie i dostatek  całej 

rodzinie. Do wielkanocnego koszyczka wkłada się 

głównie wyroby wieprzowe – kawałek szynki lub 

kiełbasy (często własnego wyrobu). 

 



  



Sól - istota prawdy, która chroni przed zepsuciem                         

i  symbolizuje oczyszczenie i prawdę. Dawniej wierzono, że 

posiada ona moc odstraszania złych mocy i sił nieczystych. 

Chrześcijanie natomiast są „solą ziemi”. 



. 

. 

Se r   
 To  s ymbo l  p o j ed nan ia  cz łowieka  z  naturą .  Ma  

zapewni ć  har mon i ę  i  z godę  międz y  cz łowiek i em                         

a  s i ł ami  p rzy r ody .  To  s ymbo l  związk u  cz ł owieka                          

z  prz yrodą .  Ma  zapewni ć  r oz wó j  s t ada  zwie rząt  

d omowych .  



 

 



 

 

 

 Symbolika mazurka jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego 

Postu – a w zasadzie jego zakończeniem. Po czterdziestu dniach 

obowiązkowej wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i  słodkich 

wypieków, mazurek stanowił pewnego rodzaju nagrodę                                

dla wytrwałych w wierze i postanowieniu chrześcijan. 

 







  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

W Wielką Niedzielę nie może zabraknąć stołu przykrytego 

białym obrusem  i udekorowanego liśćmi bukszpanu 

udekorowany pisankami, kurczaczkami, baziami czy świeżymi 

kwiatami, które wprowadzają wiosenny nastrój.  

 Na „honorowym” miejscu stoi koszyczek ze święconką.                                                                  

Na środku stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. 

Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się życia.   

                                                                                

W Niedzielę Wielkanocną świętujemy!  



 
 
 

Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się od dzielenia 

poświęconym jajkiem, co podobne jest w swej formie i symbolice do 

bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem. Tego uroczystego 

poranka najpierw zjada się pokarmy, które zostały poświęcone 

poprzedniego dnia. Na stole nie może zabraknąć tradycyjnego żuru, 

mięs, wędlin, pieczeni oraz szynek  i pasztetów, faszerowanych 

jajek, a na deser drożdżowej babki, sernika, mazurków – kruchych 

ciast z polewą kajmakową lub czekoladową. Dzieci uwielbiają 

czekoladowe zajączki, cukrowe baranki i marcepanowe kurczaczki. 



W niektórych regionach po świątecznym śniadaniu następuje tzw. zajączek 
wielkanocny - czyli szukanie drobnego upominku ukrytego gdzieś w domu. 

     Dzieci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka. 



Lany Poniedziałek 

     Śmigus-dyngus - Lany Poniedziałek przypada w drugi dzień świąt 

w Poniedziałek Wielkanocny. To zabawa, która polega na polewaniu 

wodą bliskich, a nawet nieznajomych osób. Tradycja ta nawiązuje do 

dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem 

się przyrody do życia, wiosennym oczyszczaniem z brudu i chorób. 

Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. Do 

dziś w wielu wsiach na południu Polski pozostał żywy zwyczaj 

kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek. Często 

towarzyszy mu robienie psikusów sąsiadom, takie jak zamienianie 

bram, umieszczanie na dachach narzędzi rolniczych, chowanie wiader 

na wodę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 „Mamo, nudzi mi się...” – to ostatnie słowa, jakie 

chciałabyś usłyszeć w świątecznym dniu.  

Mam sposób na Twojego urwisa!                                                      

Rodzicu, zorganizuj dzieciom czas w święta. 

      Oto pomysły na zabawy, które sprawią wiele frajdy                         

i zapoznają pociechy z wielkanocnymi zwyczajami. 

 



„Na wybitki” 

W Polsce od wieków znana jest 

zabawa zwana „na wybitki”. 

Dwie osoby stukają się 

trzymanymi w ręku pisankami. 

Wygrywa ten, kogo jajo 

pozostanie całe. 



„Poszukiwania” 

 

Ukryj w domu lub ogrodzie np. 

pisanki. Dziecko, które znajdzie 

ich najwięcej, dostanie czekoladkę, 

np. wielkanocnego zajączka. 



.  „Toczenie jaj” 
 

Dzieci stają w jednej linii i popychają jaja tak, by toczyły się w tym 
samym kierunku. Wygrywa to, którego jajko zatrzyma się najdalej. 



„Śmigus-dyngus” 
Pozwól dzieciom na mokrą bitwę,  ale zadbaj o broń do psikania wodą 

(zabawki albo butelki np. po płynie do mycia naczyń                                
albo szamponie). Frajda będzie ogromna. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 


