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Wielkanocne zwyczaje 

Wielkanoc obfituje w zwyczaje i obrzędy, które powinno znać każde dziecko, wychowywane 

w tradycji polskiej. Niestety, dla większości dzieci Wielkanoc jest mniej atrakcyjna niż Boże 

Narodzenie. Aby to zmienić, pokaż dziecku piękno świąt wielkanocnych: przybliż mu 

świąteczne zwyczaje, a będzie z radością w nich uczestniczyło. 

Wielkanocne obrzędy i zwyczaj związane są mocno z wiosną - wszak o tej porze roku 

obchodzimy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotowaniom do świąt 

wielkanocnych towarzyszy więc zawsze radość z powodu budzenia się natury do życia oraz 

powrotu słońca. 

Sianie rzeżuchy, sadzenie żonkili w doniczkach i wprowadzanie wiosennych akcentów do 

wystroju mieszkania sprawiają, że czujemy powiew zdrowej świeżości i energii. Zapoznaj 

dziecko ze zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi, takimi, jak przygotowywanie święconki, 

robienie palm czy zabawy w lany poniedziałek. 

Przygotowania do Wielkanocy 

Skoro wiosna, to i wiosenne porządki. Kiedyś, u dawnych Słowian, wraz z nadejściem 

mocniejszych promieni słońca i budzeniem się przyrody do życia, ludzie wyganiali ze swych 

domów brud, choroby i.… grzechy. To było takie dosłowne i metaforyczne oczyszczenie 

przed nowymi narodzinami natury. 

Ważnym elementem przygotowania do świąt jest robienie pisanek. To ulubiona przez dzieci 

czynność. Możesz zaproponować mu różne metody dekorowania jajek lub wydmuszek: 

pisanki można malować farbami, flamastrami, można farbować je w łupinach cebuli, buraku, 

oklejać włóczką lub zdobić naklejkami. Możesz zachęć też dziecko do opracowania własnej 

techniki robienia pisanek. 



Święconka w Wielką Sobotę 

W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarm na świąteczny stół. Do wiosennie 

przystrojonego (np. listkami bukszpanu czy stokrotkami) koszyczka z bożymi darami 

pakujemy kiełbasę (symbolizuje dostatek), chrzan (w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje 

pokonanie goryczy męki Chrystusa), sól (zapewnia trwałość i chroni życie), chleb 

(symbolizujący Chrystusa - chleb życia), wodę (obmywa nas z grzechów), wielkanocnego 

baranka (symbol Baranka Bożego, czyli Jezusa) i dużo jajek (symbolizują nowe życie, ale i 

dostatek, szczęście oraz zdrowie). 

Tymi poświęconymi produktami dzielimy się kolejnego dnia przy świątecznym śniadaniu. 

Rezurekcja i wielkanocne świąteczne śniadanie 

Zanim jednak zasiądziemy do stołu, wiele rodzin wita Wielką Niedzielę w kościele na tzw. 

rezurekcji. Ta odprawiana wczesnym rankiem msza św. kiedyś była wpisana w obrzęd 

wyganiania wiedźm z wsi – gdy kapłan śpiewał „Alleluja”, z kościoła uciekały czarownice w 

obawie, że stracą swoją moc władania czarami. 

Tradycją rezurekcyjną jest strzelanie z petard - hałasy symbolizują odgłosy kamieni 

zasłaniających grób, pękających w czasie zmartwychwstania. 

Wielkanocne śniadanie to prawdziwa uczta. Zaczyna się od dzielenia jajkami. Na 

świątecznym stole obowiązkowo żurek z jajkiem, białą kiełbasą i zabielony śmietaną oraz 

obficie przyprawiony chrzanem. W niektórych domach jest barszcz biały z jajkiem albo zupa 

chrzanowa z jajkiem i boczkiem. 

Poza tym Polacy jedzą domowe potrawy mięsne i samodzielnie przygotowane wędliny w 

towarzystwie jajek faszerowanych lub w majonezie oraz sałatki jarzynowej z majonezem. Na 

deser serwowany jest pięknie zdobiony mazurek, tradycyjna babka wielkanocna lub sernik – 

czyli ciasta, którym żadne dziecko się nie oprze. 

JAJKA jako symbol nowego życia i zmartwychwstania pełnią ważną rolę w zwyczajach 

wielkanocnych. Gdy rozkruszymy je w kątach domu (zwyczaj jeszcze podtrzymywany w 

wiejskich domostwach), odstraszymy tak myszy; jeśli rozrzucimy skorupki w ogrodzie, 

zapewnimy urodzaj, a darując pisankę komuś bliskiemu zdradzamy się ze swoimi gorącymi 

uczuciami. 

Dzieciaki uwielbiają wojny na pisanki, czyli turlania jajek albo stukanie się nimi – przegrywa 

ten, którego jajko pęknie jako pierwsze. 

Lany poniedziałek: na to czekają dzieci 

Po dniu biesiadowania, przychodzi dzień wzajemnego odwiedzania się. Wielki Poniedziałek 

upływa pod znakiem goszczenie się u bliskich oraz przyjmowanie gości w swoim domu 

(„Gość w domu. Bóg w dom”). Na wsiach gospodarze objeżdżają pola końmi, by zapewnić 

urodzaj. 



Ale Wielki Poniedziałek dla dzieci to przede wszystkim śmigus-dyngus, który również 

wpisuje się w zwyczaj wzajemnych wizyt u rodziny i znajomych. Wielu przedszkolaków 

przez wiele dni szykuje na ten dzień „broń” - plastikowe pistolety różnego kalibru. 

Nie zdziw się więc, gdy o świcie w Wielki Poniedziałek obudzi cię zimy strumień wody. No i 

nie złość! Przecież śmigus-dyngus eto zabawa o charakterze ludycznym, czyli dającym 

radość. 

Przyjęło się myśleć, że oblewania wodą zapobiega chorobom i sprzyja płodności w 

najbliższym roku. A jeśli nie chcesz być totalnie mokra, wykup się u dziecka 

najpiękniejszymi pisankami. Na to pozwala wielkanocny zwyczaj i z tym wiąże się nazwa 

„dyngus” - od niemieckiego słowa „dingen”, czyli „wykupywanie się”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wiersz S. Aleksandrzak  

 

„Pisanki” 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

Pierwsza ma kreski 

Druga – kółka złote 

Trzecia - drobne kwiaty 

Czwarta – dużo kropek 

Piąta – srebrne gwiazdki 

Szósta – znów zygzaki 

Siódma –barwne kwiaty jak astry lub maki 

Ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków 

Dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: 

I kropki, i zygzaki, i paseczków wiele 

I czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń 

I piękne kwiaty na jajku ktoś posiał 

Dumne były z niego Hania i Małgosia. 

 



 

 

Tajemnica Wielkanocnego zajączka  

Dawno, dawno temu w pewnej leśnej dolinie mieszkał sobie 
zajączek wielkanocny. Pewnego dnia patrząc w kalendarz 
zauważył, że za dwa dni są Święta Wielkanocne. Był bardzo 
zapracowany i nie zauważył, że nadeszła wiosna. Zajączek był 
przerażony, że nie zdąży dostarczyć wszystkich czekoladowych 
jajek na czas. Akurat wtedy pewna smutna dziewczynka o 
imieniu Marysia zaczęła rysować różne stworki. Dziewczynka 
była bardzo niezadowolona, ponieważ jej rodzice pracowali do 
późna, zajęli się przygotowaniami świątecznymi i nie mieli dla 
niej czasu. Niestety rodzice Marysi zapomnieli, że Wielkanoc to 
czas dzielenia się i spędzania czasu razem. Dziewczynka 
zaczęła rysować różne złe stworki, które straszyły ją nocy 
podczas snu. Marysia pomyślała, że musi rysować dobre 
stworki i tak też zrobiła. Wkrótce dobre stworki też zaczęły jej 
się śnić. Kiedy nadeszła Wielkanoc, Marysia wcześnie rano 
ubrała się i poszła do ogrodu szukać czekoladowych 
niespodzianek, ale nie mogła nic znaleźć. Szybko domyśliła się, 
że Wielkanocny Zajączek ma jakieś problemy. Z żalem, 
pomyślała, że nawet nie dostanie czekoladowego jajka. 
-Co teraz będzie? Nie chcę tych świat, chcę, żeby rodzice 
spędzali ze mną więcej czasu! Zapłakana Marysia wykrzyknęła 
z całych sił. Zajączek Wielkanocny usłyszał to i bardzo się 



zmartwił, postanowił porozmawiać z dziewczynką. Szybko ją 
odnalazł i wytłumaczył, że jeśli mu pomoże, być może uda im 
się roznieść wszystkie czekoladowe jajka. Marysia zgodziła się i 
poszła spać a wtedy dobre stworki przyśniły się jej i obiecały, że 
pomogą wielkanocnemu zajączkowi. Następnego dnia 
dziewczynka obudziła się wcześnie rano i od razu zaczęła 
szukać stworków, niestety nie mogła ich nigdzie znaleźć. 
Marysia posmutniała i nagle powiedziała głośno-Chciałabym, 
żeby dobre stworki ożyły! Na te słowa czekał zajączek. Kiedy 
dziewczynka zasnęła wezwał do pomocy dobre stworki, które 
ożyły i rano przywitały małą Marysię. Dziewczynka bardzo się 
ucieszyła, kiedy zobaczyła stworki ze swojego snu. Wszyscy 
szybko wzięli się do pracy, aby zdążyć na czas z roznoszeniem 
czekoladowych jajek. Nadeszła noc a dobre stworki ciągle 
pracowały. Rano, kiedy Marysia obudziła się zobaczyła, że 
stworki dzielnie roznoszą jajka po całym świecie. Całe miasto 
wstało bardzo wcześnie, stworki ledwo zdążyły, ale udało się. 
Wszystkie dzieci z uśmiechniętymi minami szukały jajek po 
ogrodzie i myślały co się może jeszcze zdarzyć? Nagle do 
pokoju Marysi weszli jej rodzice i powiedzieli, że w ogrodzie  
czeka na nią niespodzianka. Dziewczynka znalazła wszystkie 

jajka niespodzianki, a rodzice przy śniadaniu wielkanocnym 

obiecali jej, że od teraz będą z nią spędzać więcej czasu. 

Marysia domyśliła się, że nagła odmiana rodziców to sprawka 

zajączka wielkanocnego 

 

 

 



 

  KĄCIK 

PRZEDSZKOLAKA  

Kiedy warto dać dziecku kredki i farby do ręki? 

Jak zachęcić dzieci do rysowania i twórczej kreacji, wyjaśnia Katarzyna 

Gruszczyńska, nauczycielka zajęć artystycznych, które prowadzi m.in. w 

warszawskim przedszkolu Akademia Sztuk Dziecięcych. 

Dziecko ma potrzebę podjęcia aktywności plastycznej już wtedy, kiedy nauczy się 

siedzieć stabilnie i operować rękoma nie poruszając całym ciałem (czyli mniej 

więcej pod koniec 1. roku życia). Początkowo ćwiczenia polegają na samym 

obcowaniu z przyborami plastycznymi, później bardzo chętnie pozostawia ślady 

przy użyciu jedzenia czy kredek.  

Swobodne działania plastyczne sprawiają dziecku ogromną radość, zwłaszcza w 

początkowym okresie życia, gdy dominuje u niego postrzeganie zmysłowe. 

Dziecko ma tak silną potrzebę zostawiania rozmaitych znaków i śladów, że jeżeli 

mu tego nie umożliwimy, będzie spontanicznie rysować kreski na ścianach i 

meblach. Warto więc zapewnić maluchowi wielki arkusz papieru, najlepiej na 

ścianie (by pozbyć się niewygodnego ograniczenia w postaci sztywnego 

siedzenia na krzesełku) i bawić się razem z nim. Kredki powinny mieć miękki 

grafit i dobrze "leżeć" w dziecięcej dłoni, tak by umożliwić pozostawienie 

wyraźnego i łatwego do narysowania śladu. Wygodnym narzędziem jest też 

gruby mazak.  

Koncentracja małego dziecka łatwo ulega rozproszeniu, więc starajmy się 

wykorzystać każdą krótką chwilę, kiedy akurat ma ochotę gryzmolić. Dobrym 

pomysłem jest również stworzenie kącika do prac plastycznych, gdzie zawsze 

powinien znajdować się papier i kredki. Nigdy nie wiadomo, kiedy młody artysta 

będzie miał wenę. 

 

https://mamotoja.pl/rozwoj-dziecka-kalendarz/miesiac-13-r6/
https://mamotoja.pl/jak-nauczyc-dziecko-koncentracji,zasady-wychowania-artykul,7017,r1.html


Warto wiedzieć, że przynajmniej do ukończenia 1. roku życia dziecko wybiera kolory 

kontrastowe, stąd często skłania się ku kolorowi czarnemu. Nie ma to nic wspólnego z 

jego stanem emocjonalnym. Podsuńmy mu takie barwy, jakimi lubi się posługiwać.  

Jakie ćwiczenia będą najlepsze na początek? 

Ćwiczenia, które warto z dzieckiem wykonywać powinny polegać na  treningu 

ramienia, łokcia i nadgarstka. Zachęcajmy dziecko do rysowania okręgów 

(słońce, głowa, piłka itd.) i linii prostych (węże, dżdżownice itd.). Poprośmy 

malucha, aby robił to tak wolno, jak tylko potrafi. Wtedy pojawia się szansa na 

przejęcie kontroli nad eksplozywnością ruchu. Wyraźnie oznaczajmy miejsca, w 

których linia ma mieć początek, a gdzie koniec. Następnie próbujmy zachęcać 

dziecko do wzbogacenia obrazków o kombinacje symboliczne, np. okrąg i 

promieniście rozchodzące się od niego linie jako słońce lub głowa z fryzurą "na 

jeża". 

 

 

Wielkanocne ozdoby i dekoracje do zrobienia z dzieckiem 

1. KURCZAK z patyczków i obrysowanych i wyciętych z papieru rączek dziecka 

 

 

https://mamotoja.pl/male-dziecko/zdrowie/maly-daltonista-daltonizm-u-dzieci-4262-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/najlepsze-dekoracje-i-ozdoby-wielkanocne-15478-r1/
https://mamacarla.pl/wp-content/uploads/2016/03/mamacarla-wielkanoc-diy-kurczaki.jpg
https://mamacarla.pl/wp-content/uploads/2016/03/mamacarla-wielkanoc-diy-kurczaki.jpg


2. KRÓLICZEK z plastykowej łyżki i serwetki 

 
 

 

 

https://mamacarla.pl/wp-content/uploads/2016/03/mamacarla-wielkanoc-diy-lyzka.jpg


 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

CO SŁYCHAC W PRZYRODZIE? 

 

 

 

 



Kwiecień - miesiąc trochę łudzący, oszukujący, kapryszący, bo tak 

też się zaczyna - dniem żartów. 

Przyroda w kwietniu też łudzi ciepłem i pierwszymi kwiatami wyrastającymi z ziemi, gdy 

tylko słońce mocniej przygrzeje. Na ogół jest to nadal miesiąc chłodny, nawet jeśli dzień jest 

ciepły, to wieczory i poranki są jeszcze dość zimne. Czasami kwietniowy poranek może 

przywitać nas przymrozkiem. 

Mimo to lubimy kwiecień. To w tym miesiącu zima znika na dobre. W ciągu kwietnia dzień 

wydłuża się prawie o dwie godziny. Mimo przeplatanki pogodowej, kwiecień, jak to zresztą 

wynika z jego nazwy, jest też miesiącem kwitnienia. 

Drzewa liściaste nie okryły się jeszcze listowiem, za to rozkwitają już rośliny runa 

leśnego. Pojawia się tęczowy dywan z wiosennych kwiatów. W tym czasie kwitnie łanowo 

fioletowo – niebieska przylaszczka. Ten wiosenny kwiatek kwitnie dokładnie i zaledwie 

osiem dni. Swoją podziemną spiżarnię otwiera również purpurowy kokorycz, aby wystrzelić 

ku pierwszym promieniom wiosennego słońca. 

Natomiast białe zawilce zakwitają wręcz w jednej chwili, zwykle towarzyszą im czerwono-

niebieskie miodunki, fiołki, biały szczawik zajęczy, różowy pasożytniczy łuskiewnik, złocisty 

ziarnopłon wiosenny oraz ciemnobrunatny kopytnik. Zaczynają też kwitnąć drzewa: 

brzozy, wiązy, olchy, topole, wierzby, graby i jesiony. 

W lasach iglastych przyroda jest nieco spokojniejsza. Na razie pojawiają się czerwono - 

zielone łany kwitnących borówek czarnych. 

Świat zwierzęcy jest także pełen zmian. Coraz bardziej widoczne są owady. Unoszące się nad 

kwiatami pszczoły, trzmiele oraz kolorowe motyle sprawiają, że świat przyrody wydaje się 

pełen ruchu i życia. Wiele ptaków odbywa loty godowe. Ze stanu odrętwienia zimowego 

budzi się większość gatunków płazów. Niektóre prawie od razu przystępują do godów. 

Jednak natura rządzi się swoimi prawami i pewności co do tego, czy wszystkie opisane 

zjawiska zdążą wystąpić w kwietniu – nie ma. Lecz gdyby nawet owady wyszły na wiosenne 

słońce trochę później, jedno jest pewne: nic nie jest w stanie zatrzymać przyrody w jej 

pędzie do pełni życia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Wyklejanki plastelinowe  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Z przedszkolnego menu :świąteczno-

wiosenne przysmaki 

                  
 

 

 

 

                                    
 

 

TAKIE KANAPECZKI POSMAKUJĄ NAWET NAJWIĘKSZYM NIEJADKOM 😊 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Babeczki wielkanocne do koszyczka 

 

 

 W misce ubijamy jajka z cukrami. Dodajemy wolnym strumieniem tłuszcz oraz mleko. Miksujemy 

na wolnych obrotach dodajemy przesianą mąkę z proszkiem i sodą. Ciasto nie powinno być zbyt 

gęste. Przekładamy ciasto do silikonowych foremek zalewając 2/3 ich wysokości. Wypiekamy tyle 

babeczek, ile pozostanie ciasta. 

Pieczemy 25 minut w 180 stopniach C. Po upieczeniu najlepiej od razu wyjąć z foremek. Ostudzone 

babeczki posypuję cukrem pudrem (polecam ozdobić przez dziecko). 

Składniki 

2 szklanki mąki pszennej 

0,5 szklanki drobnego cukru 

1 opakowanie cukru waniliowego 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

0,5 łyżeczki sody 

1 szklanka mleka 

2 jajka 

3/4 szklanki oleju lub roztopionego ciepłego masła 

dodatkowo: 

cukier puder do posypania 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie  informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z Internetu. 

Przygotowała: Jolanta Oporska  


