
TRADYCJE WIELKANOCNE 

Przeczytaj uważnie informację o zwyczajach wielkanocnych. 

 

Zdobienie jajek ma wielowiekową tradycję. Malowane na nich znaki wróżyły 

pomyślność, albo odstraszały zło. Zwyczaj malowania pisanek przywędrował do 

nas z Niemiec. Jajka ozdabia się różnorodnymi technikami. Jest ono symbolem 

nowego życia. Na Kurpiach wydmuszki okleja się kolorową włóczką i sitowiem. 

Łowiczanki oklejają wydmuszki wycinkami kolorowego papieru…                                     

Na zafarbowanej pisance opolskiej bardzo precyzyjne wzory roślinne wydrapuje 

się nożykiem. Zgodnie z tradycją wzorki i ornamenty charakterystyczne są dla 

pisanek. Kraszanki natomiast to jajka malowane lub barwione na gładko na jeden 

kolor. Pisanki były ulubionym podarunkiem wielkanocnym. W wielkanocnym 

koszyczku jaja, chrzan , masło, wędlina sąsiadują z barankami i zajączkami. 

Polski zajączek kojarzy się ze słodkimi prezentami. Obchodzony u nas w Wielki 

Poniedziałek Śmigus – Dyngus, któremu towarzyszy polewanie wodą                                   

to w rzeczywistości połączenie dwóch różnych zwyczajów – dyngusa i śmigusa. 

Pierwszy polegał na chodzeniu chłopców po domach po „dyngusie” i zbieraniu 

datków w postaci jaj, wędlin, ciast. Datki te spełniały rolę okupu. Podczas 

śmigusa natomiast uderzano się na szczęście rózgą wierzbową z baziami 

zachowaną z niedzieli palmowej. Dziś ten dzień nazywany jest „lanym 

poniedziałkiem”. Chłopcy starali się oblać wodą jak najwięcej dziewcząt, żeby 

im się jak najlepiej wiodło przez cały rok”.   

 

Zapoznaj się z wierszem J. Ficowski „Na wielkanocnym stole”  

Na tym stole wielkanocnym, 

gdy z dorosłych nikt nie patrzy, 

bazie w krąg rozkłada wiosna 

i zaczyna swój teatrzyk. 

W berka bawią się pisanki 

po talerzach się ślizgając. 



A z cukrowym zaś barankiem 

z czekolady tańczy zając. 

A ten żółty kurczak z waty, 

który nóżki ma z zapałek, 

wylał całą wodę z kwiatów 

piszcząc: lany poniedziałek! 

 

 

Zgaduj Zgadula 

Co to jest?:  

• Kolorowe, malowane i kraszone i pisane na Wielkanoc darowane……..  

• Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę. Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę……..  

• Kura je zniosła, mama przyniosła ugotowała i dzieciom dała……….  

• Na święta białą serwetą przykryty……..  

 

 Zabawa ruchowa: “Wędrujące jajo”- zabawa z elementem równowagi  

Weź łyżkę, nałóż na nią małą piłeczkę, spróbuj obejść całe mieszkanie tak, aby 

piłeczka nie spadła z łyżki. Powtórz zadanie tylko trochę szybciej. Jeśli Ci się 

udało- BRAWO!  

 

Wykonaj pracę plastyczną “Pisanki wielkanocne”.  

Przygotuj do pracy: 

• kartkę kolorową A4,  

• klej,  

• nożyczki,  

• do ozdobienia jaja co mamy w domu np. cekiny, brokat, kolorowe wstążki  

 

Wybieramy tło pracy(kartkę A4 składamy na pół), z innego kolorowego 

papieru wycinamy paski o szerokości 1cm, aby utworzyć ramkę karty 

świątecznej. Następnie z kolorowej kartki wycinamy jajko, które będziemy 

ozdabiać. Wymiary około 14 cm na 10 cm. Do wykonania pracy staramy się 

używać kolorów pastelowych. Z kolorowych kartek wycinamy paski                             

o różnych szerokościach i układamy poziomo na jajko. Możemy także 



przyklejać poziomo kolorowe wstążki, ozdabiać cekinami, brokatem itp. Gdy 

jajko mamy już ozdobione wklejamy je na naszą kartkę. Kartkę ozdabiamy 

według własnego pomysłu. 

 

 


