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• Wiosenne porządki - trudno wyobrazić sobie przygotowania do Świąt

Wielkanocnych bez wielkich porządków w domu. Oprócz przygotowania

duchowego, Polacy starają się uprzątnąć domostwa, tak by w czystości

oczekiwać Wielkanocy. Tradycji tej przyświeca pewna symbolika - wierzymy, że

wymiatając bród z domu pozbywamy się zła i nieszczęść, jakie przez zimę

zgromadziły się wokół nas.

• Niedziela Palmowa - Na tydzień przed Wielkanocą udajemy się na uroczyste

nabożeństwo zwane Palmową Niedzielą. Tradycja wielkanocna nakazuje, by

tego dnia na msze udać się z palmą, najlepiej wykonaną z wierzby. Poświęcona

w kościele palma ma za zadanie chronić domowników przed nieszczęściem.

• Środa Popielcowa - tego dnia podczas Mszy św. kapłan posypuje głowę

wiernych popiołem. Ta stara tradycja wielkanocna symbolizuje pokutę

uczestniktów nabożeństwa



• Wielkanocny koszyczek - w Wielką Sobotę przychodzi czas na

poświęcenie wielkanocnych potraw. W koszyczku nie może zabraknąć

baranka - symbolu zmartwychwstania, jajka - symbolu narodzin i

mięsa - oznaki kończącego się postu.

• Śniadanie wielkanocne - w Wielką Niedzielę wszyscy domownicy

gromadzą się rano przy stole, by wspólnie zasiąść do uroczystego

śniadania. Zgodnie z tradycją, podczas tego świątecznego posiłku

należy skosztować wszystkich potraw, których nie mogliśmy

spożywać podczas Wielkiego Postu. Obowiązkowo zatem na stole

musi pojawić się żurek z białą kiełbasą, wędliny, mazurek i babka

wielkanocna. Zanim skosztujemy wszystkich smakołyków, należy

podzielić się z bliskimi jajkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia



Święta Wielkiej Nocy zbliżają się wielkimi krokami. Tradycje z nimi 

związane różnią się w zależności od kraju lub też regionów. W Polsce 

wciąż kultywowane są dawne zwyczaje. Jest ich naprawdę mnóstwo, o 

niektórych mówiliśmy już w zeszłym tygodniu. Wiele z nich 

praktykowana jest w Twoim domu.



https://kahoot.it/challenge/0748256?challenge-id=3044368e-fe9e-40b0-a2a5-f2b6a0c41871_1586109119694

Sprawdź, ile wiesz na temat tradycji i ciekawostek 

dotyczących Wielkanocy rozwiązując quiz.

Po wejściu na stronę podajemy Nick (swoje imię lub wymyślone słowo)

Gra jest aktywna do piątku 10.04.2020 do godziny 20.00. Po tym czasie wchodząc w link zobaczysz zwycięzców 

quizu.

Powodzenia!

https://kahoot.it/challenge/0748256?challenge-id=3044368e-fe9e-40b0-a2a5-f2b6a0c41871_1586109119694


Środa: Zajęcia plastyczno-techniczne

W związku z 

nadchodzącymi 

świętami 

Wielkanocnymi w 

naszych domach 

często jest 

zamieszanie 

spowodowane  

przygotowaniami 

potraw i 

sprzątaniem. 

Nasza dzisiejsza 

propozycja to 

przygotowanie 

swojego pokoju 

na ten wyjątkowy 

czas. Poukładaj 

zabawki, wytrzyj 

półki i biurko z 

kurzu, odkurz 

podłogę w swoim 

pokoju, lub 

miejscu, w którym 

lubisz spędzać 

czas. Przygotuj 

miejsce swojej 

pracy.

Umyj ręce i 

zapraszamy do 

wykonania pracy 

plastycznej.



Zaopatrz się w nożyczki i kolorową kartkę formatu a4 i postępuj zgodnie ze 
wskazówkami zamieszczonymi w filmie poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk

https://www.youtube.com/watch?v=EukfLe7yhkk


Po wykonaniu koszyczka narysuj kolorowe obrazki przedstawiające:

bazie, 
kurczaczka, 

baranka, 
Jajko.

następnie wytnij je i włóż do swojego koszyczka wielkanocnego.

Pamiętaj obrazki powinny być kolorowe!!!

Czas pracy: 20 minut



Niech się święci Alleluja!

Wielkanoc nam zawitała!

Życzymy od serca, 

by Wam wszystkim

szczęście, radość i spokój 

dawała…




