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Dzień dobry Biegusie!

Witajcie we wtorek 7.04.2020r. 
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar rozwijania umiejętności społecznych i 
kulinarnych.
Celem zajęć będzie przybliżenie tradycji i symboli wielkanocnych. Zwracam się z 
prośbą, aby rodzice przeczytali wam załączone poniżej informacje.
 

1. „Zwyczaje i tradycje wielkanocne”

Pamiętacie wczorajszy „taniec kurcząt w skorupkach” ?
Spróbujcie go powtórzyć (opis zabawy -  poniedziałek 6.04.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

Posłuchajcie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
Obejrzyjcie poniższe ilustracje.

JAJKO – to znak wszelkiego początku, dzielimy się nim przed rozpoczęciem 
śniadania wielkanocnego, życzymy sobie wtedy pomyślności, zdrowia i 
błogosławieństwa Bożego. Dawniej, w ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem 
na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj na polach uprawnych i w 
ogrodach, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest 
symbolem nowego życia.

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


PISANKI – dawniej dawano je w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.

CHLEB – jest podstawowym pokarmem człowieka, dzielenie się nim i wspólne 
spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i 
poczucia wspólnoty.



PALEMKA – miała chronić ludzi, zwierzęta i całe domostwa przed złem. Szczególną
moc mają gałązki wierzby – drzewa, które najwcześniej okrywają się zielenią.

MAZURKI – bardzo słodkie ciasta, lukrowane i dekorowane bardzo misternie np. 
bakaliami przypominają wyglądem tureckie dywany a to dlatego, że przywędrowały 
do nas właśnie z Turcji.



CHRZAN i PRZYPRAWY – pieprz i sól święci się, aby pamiętać niezwykłej męce 
Pana Jezusa na krzyżu. Dawne zwyczaje mówiły o tym, że aby rozpocząć śniadanie 
wielkanocne należy najpierw zjeść cały korzeń chrzanu aby ochronił przed 
chorobami zębów i brzucha.

BARANEK - z czerwoną chorągiewką i złotym krzyżykiem symbolizuje Pana 
Jezusa. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad wierni nie 
zapominali o religijnym charakterze świąt.



BABY DROŻDŻOWE – to ciasta wypiekane przez gospodynie. Kuchnia musiała 
być wtedy zamknięta na klucz, ktoś bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu 
głośna rozmową lub nawet złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na 
miękkiej poduszce i do chwili ostygnięcia mówiono do niej szeptem.

ZAJĄCZEK – obwieszcza wiosenna odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z 
grzesznikami, którzy odkupili swoje złe uczynki, potem zaczął obdarowywać dzieci 
łakociami i prezentami.

Dzisiaj, wiele z tych tradycji jest przez nas podtrzymywana. Z reguły tak wyglądają 
święta w naszych domach ale często nie wiemy skąd takie tradycje. Mam nadzieję, że
chociaż trochę udało mi się to przybliżyć.



2. „Tajemnica pisanki”

Posłuchajcie legendy.

Legenda głosi, że Maria Magdalena, kiedy szła w niedzielę wielkanocną do grobu 
Chrystusa, zabrała ze sobą jajka, które miały być posiłkiem dla apostołów – uczniów 
Pana Jezusa. Po spotkaniu zmartwychwstałego Chrystusa, zauważyła, że jajka 
zmieniły kolor na czerwony. Żeby upamiętnić to zjawisko zaczęto malować jajka n a 
Wielkanoc.

Malowane we wzory jajko nazywa się pisanką, bo zgodnie z tradycją te wzory się 
pisze rozgrzanym woskiem na jajku. Gdy jajko z napisanym wzorem zanurzymy w 
farbce apotem usuniemy wosk w gorącej wodzie, pozostanie jasny wzór na barwnym 
tle. Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły mieszkańcom 
szczęście i dostatek. Skorupki jaj wielkanocnych rzucano też pod drzewa owocowe, 
aby zapobiec szkodnikom i sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, w
której gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły i podobały się chłopcom. W 
zabawie zwanej walatką lub wybitką toczono po stole pisanki lub uderzano nimi o 
siebie. Posiadacz stłuczonego jajka tracił je na rzecz właściciela nienaruszonej 
pisanki.
Obejrzyjcie poniższe ilustracje i odpowiedzcie na pytania:

– Co to jest pisanka?
– Kiedy przygotowuje się pisanki?
– Jakie pisanki wykonuje się w waszych domach?

Które waszym zdaniem, są najładniejsze? Może wykorzystacie pomysły, 
przygotowując własne pisanki. 



Proponuje jeszcze karty pracy:
– fioletowe – str. 72, 73.
– załączone.

Miłej pracy :):):)



Przeczytaj podane wyrazy z nauczycielem (lub samodzielnie). Połącz je z odpowiednimi 
obrazkami.

Po prawej stronie karty narysuj takie same pisanki, jakie są po lewej stronie. 
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Rysuj po śladach rysunków drugich połówek pisanek. 

Po prawej stronie karty narysuj takie same pisanki, jakie są po lewej stronie. 
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 Rysuj po śladach rysunków, bez odrywania kredki od kartki.


