
 

„Jak to będzie?” 

Maria Konopnicka 

 

Jutro będzie Wielkanoc, 

babki w piec już wsadzone,  

gotują się kiełbasy 

i mieć będziemy święcone! 

Najpierw obrus bielutki 

mama na stół położy 

na nim stanie pośrodku 

ten baranek Boży. 

Jajkiem będziemy się dzielić 

wszyscy w domu z kolei, 

życzyć sobie pociechy, 

życzyć sobie nadziei. 

Potem będą mazurki, 

właśnie robi je mama. 

A rodzynki, migdały 

- obieram ja sama. 

A na boku stać będzie 

w kubku woda święcona. 

I kropidło z wstążeczką 

od sąsiada Szymona. 

Z rana przyjdzie ksiądz 

proboszcz 

i poświęci stół cały. 

Domek także pokropi, 

by się dzieci chowały. 

Fot.: W. Ptak 

 

 

 

 



Wielkanocne życzenia 

 

„Wielkanoc”

Marcin Przewoźniak

 

Wśród pisanek i strojnych palemek 

wśród święconek w koszykach wiklinowych, 

Zmartwychwstanie Jezusa na ziemi 

przypomina baranek cukrowy. 

Nowe życie w przyrodzie nastaje 

czego jajko symbolem jest trwałym. 

Jajkiem więc się dzielmy nawzajem 

bo tak każe obyczaj prastary. 

A życzenia składamy najmilsze 

takie szczere i takie serdeczne. 

Nie zapomnij ich złożyć najbliższym 

 Niech uśmiechy zakwitną świąteczne. 

 

Zdrowych, błogosławionych i pełnych miłości 

Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 

Dla wszystkich Przedszkolaków oraz Rodziców. 

Niech Święta Wielkiej Nocy 

Będą wzorem duchowego wzbogacenia 

I umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję. 

 

życzą 

Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy 

Publicznego Przedszkola w Czudcu 

 



Wielkanocne zwyczaje 

 

     Obrzędy wielkanocne rozpoczyna Niedziela Palmowa, zwana również Kwietną lub Wierzbną. 

Upamiętnia ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia odbywają się 

procesje z palmami. Najdawniejsza forma palmy była znakiem odradzających się na wiosnę sił 

witalnych- nie mogło w niej zabraknąć wiecznie zielonych gałązek sosny, jałowca, bukszpanu 

i barwinka, zaś podstawą była wierzba. Uprzywilejowane miejsce zawdzięcza legendzie- to ona 

spośród drzew i kwiatów, jako pierwsza ugięła swoje gałązki i z żalu po śmierci Jezusa zaczęła płakać. 

 

 
 

     Wielki Czwartek to dzień, który rozpoczyna Triduum Paschalne. Podczas nabożeństwa, na znak 

żałoby, zamiast dzwonu używa się drewnianych kołatek. Nabożeństwo wielkoczwartkowe 

upamiętnia ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony Sakrament 

Eucharystii. Na pamiątkę umycia uczniowskich nóg przez Jezusa, kapłan podczas nabożeństwa 

obmywa nogi uczestniczącym we mszy księżom, chorym i ubogim. 

 

 
 

 

     Wielki Piątek to w kościele czas żałoby, wierni uczestniczą w uroczystej Adoracji Krzyża. Tego 

dnia ostatecznie kończono przygotowania do świąt i malowanie pisanek. Najstarsze pisanki na 

świecie pochodzą z Mezpopotamii, natomiast pierwsze wzmianki o malowaniu jajek w Polsce 

możemy znaleźć w Kronikach Wincentego Kadłubka. 

 

 
 

 

     Wielka Sobota to dzień święcenia wody, ognia i pokarmów. Dawniej pokarmy były święcone 

w pięknie przystrojonych domach, w których mieszkańcy oczekiwali na przyjście księdza. Dziś 

odbywa się ono na kościelnych placach. Święconka to symboliczna zawartość koszyczka, w którym 

nie powinno zabraknąć:  

 jajka- symbolu odradzającego się życia,  

 pisanek,  

 chleba, który jest pamiątką chleba paschalnego,  

 ciasta,  

 baranka- symbolu Zmartwychwstania Jezusa,  

 soli i pieprzu- symboli ochrony przed zepsuciem,  

 chrzanu, który jest symbolem zdrowia i długowieczności  

 kiełbasy, która symbolizuje dostatek i dobrodziejstwo. 

 

 



     Wielkanoc- Święto Zmartwychwstania rozpoczyna się jutrznią (rezurekcją), czyli Mszą Swiętą 

połączoną z procesją. Odbywa się ona we wczesnych godzinach rannych. Uroczystości tej towarzyszą 

wystrzały, które są symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią i podkreślają radość ze 

Zmartwychwstania Jezusa. Po rezurekcji, w gronie rodzinnym, dzielimy się jajkiem podczas 

uroczystego śniadania. 

 

 
 

     Poniedziałek Wielkanocny, zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem- Dyngusem, 

Oblewanką, czy też Polewanką to drugi dzień Świąt Wielkanocnych. To dzień odwiedzin i żartów- 

tradycyjnego polewania wodą.  

Opracowanie: Marzena Kuźmińska, Święta z tradycją 

 

 
 

„Wielkanoc” 

Ryszard Przymus 

 
Wielkanoc! Wielkanoc! 

Wielka radość w sercu, 

Gdy stąpasz po świecie- 

Kwitnącym kobiercu. 

Na stole pisanki 

Pięknie malowane. 

Wśród zieleni trawy 

Cukrowy baranek. 

Bazie w wazoniku 

Ciasta i wędliny… 

Wielkanoc- w wielkie 

Spotkanie rodziny. 

 

 
Fot. W. Ptak 



Opowiadanie  

„Wielkanocny koszyczek” 

 

Święta wielkanocne tego roku Olek i Ada wraz z rodzicami i dziadkami spędzali na wsi, w domu 

pradziadków. Stał tam pod lasem dom murowany. Dom miał strych i piwnice. A w domu tym był 

duży pokój z piecem kaflowym. A w pokoju stał stół okrągły, dębowy. A na stole obrus biały, 

haftowany cały. Na stole dębowym stał koszyczek wiklinowy. A w koszycku wiklinowym, na 

serwetce leżały pisanki- kraszanki, wielkanocne malowanki. Obok pisanek- kraszanek stał cukrowy 

baranek, stał żółty kurczaczek, obok babka łaciata, gruba jak beczka i sól w solniczce w kształcie 

jajeczka. Rosła rzeżucha zielona, wędzonka dobrze uwędzona nęciła psa i kota, myszkę i kunę zza 

płota. Zawitał ksiądz do dzieci, koszyk z wikliny poświęcił. Kropidło w miseczce utopił, święconą 

wodą pokropił: pisanki- kraszanki, cukrowego baranka, kurczaka z chorągiewką, babkę z lukrową 

polewą, chlebek pokrojony, przy soli ułożony, rzeżuchę zieloną, wędzonkę uwędzoną- wszystko 

pokropił wodą święconą! 

Mieszkańcy koszyka, pokropieni wodą święconą, poczuli się jakby byli świętymi. Jakby aureola 

wyrosła nad nimi i uczyniła ich wszystkich świętymi! A potem zaczęli krzyczeć jeden na drugiego. 

Czy dla święconego nie ma nic świętego? 

- My jesteśmy najważniejsze!- chełpiły się pisanki- kraszanki.- Przy wielkanocnym stole świąteczni 

goście dzielą się nami i składają życzenia! Bez pisanek nie byłoby świąt wielkanocnych! 

- Beee, to ja jestem najważniejszy!- zabeczał cukrowy baranek.- Jestem biały i słodki, jestem 

symbolem poświęcenia, ofiary za innych, dobroci i czystości! Beze mnie nie byłoby świąt 

wielkanocnych! 

- Pi, pi, pi, to ja jestem najważniejszy!- pisnął kurczaczek.- Jestem symbolem nowego życia, które po 

mrocznej zimie odradza się na nowo! Jak małe pisklęta, które wiosną wykluwają się z jaj! 

- Wszyscy jesteście w błędzie- huknęła babka.- Ja jestem najważniejsza, bo właśnie po mnie 

wyciągają się ręce stołowników! Beze mnie nie byłoby świąt wielkanocnych! 

- Nieprawda to my jesteśmy najważniejsi!- krzyknęli chleb i sól. – Gości zawsze wita się chlebem 

i solą. Bez nas nikt nie zapraszałby gości i nie byłoby prawdziwych świąt wielkanocnych! 

- Co też wygadujecie!- zaperzyła się rzeżucha.- Z moich ziarenek wyrastają zielone łodyżki, pełne 

witamin. Daję przykład innym roślinom, aby jak najszybciej zazieleniły się na polach, szybko rosły, 

dojrzewały i dawały obfity plon! Bez szybko budzącej się przyrody, bez rzeżuchy nie byłoby świąt 

wielkanocnych! 

- Wszyscy mówicie nieprawdę!- ryknęła wędzonka.- Czy mogą być święta bez wędzonki? Beze mnie 

nie ma świąt wielkanocnych, nie ma żadnych świąt! 

- Jak to, a Wigilia?- spytał baranek. 

Wędzonka obraziła się i nie powiedziała nic więcej. 

To, co później się działo, nie miało nic wspólnego ze świętami ani nastrojem świątecznym. 

W koszyczku wiklinowym rozgorzała prawdziwa bitwa: nie tylko na słowa, ale na co się tylko dało. 

Milczeniem pomińmy kto, co, czym i jak. Po zażartej kłótni nikt nie wyszedł z tej awantury cało. 

Gdy dzieci weszły do pokoju, zobaczyły w koszyczku istne pobojowisko. 

- Co tu się mogło stać? 

- Kto to zrobił? 

Pierwsze podejrzenie padło na kota. Ale kot siedział grzecznie na kanapie i lizał różowym języczkiem 

futerko. Nie wyglądał na sprawcę spustoszenia w koszyku. 

Następnym podejrzanym był pies. Ale pies grzecznie spał w budzie i nie wchodził do domu. 

Dzieci podejrzewały mysz, ale mysz zostawiłaby ślady ząbków na wędzonce. Dzieci pomyślały 

o kunie, ale okna i drzwi były zamknięte. Jak mogłaby się dostać do pokoju? 



- Musimy naprawić zniszczenia!- postanowiły dzieci. Potłuczoną pisankę- kraszankę skleiły 

przezroczystym plasterkiem. Odłamany róg cukrowego baranka przykleiły scukrzonym miodem. 

Wyprostowały pogniecioną rzeżuchę. Pozbierały wysypaną sól i dokleiły kurczaczkowi urwany 

dziób. Przewróciły na drugą stronę wędzonkę, żeby nie było widać szkody. Poukładały równo 

porozrzucane kromki chleba. Jeszcze poprawiły koronkową serwetkę. Gdy świąteczni goście zasiedli 

przy stole, wszystko było w należytym porządku i ani śladu po niedawnej kłótni.  

 
Autor: Stanisław Karaszewski 

 

„Bajkowe kurczęta” 

Anna Mikita 

 

Malowały dzieci 

Kolorowe jajka, 

A z tych jajek im wyszła 

Kolorowa bajka. 

 

Pewnej nocy wiosennej, 

Kiedy przyszły święta, 

Wyskoczyły z jajek 

Świąteczne kurczęta. 

 

Jedno w płaszczu niebieskim  

Tupie małą nóżką 

I ogłasza wszystkim 

Że jest Dobrą Wróżką. 

 

Drugie włożyło koronę 

I sukienkę zwiewną, 

Zapragnęło bowiem 

Być Śpiącą Królewną. 

 

Trzecie w czapce czerwonej, 

Co siedziało pod murkiem, 

Postanowiło, że będzie 

Czerwonym Kapturkiem. 

 

I wszystkie kurczęta 

Bawiąc się radośnie, 

Śpiewały piosenkę 

O zielonej wiośnie. 

 

A gdy wczesnym rankiem 

Dzieci się zbudziły, 

Bajkowe kurczęta  

Do jajek wróciły. 

 



Wielkanocna zgaduj- zgadula 

Zapraszamy Was do rozwiązania naszych świątecznych zagadek.  

Poproście Mamę lub Tatę o pomoc. Miłej zabawy! 

 

 Mogę być z ciasta, 

Znają mnie święta. 

Mogę być żywa, 

Kocham wnuczęta. 

 

 Żółte, puszyste kotki, 

             Pazurków nie mają, 

             A pszczoły je brzęczącym  

           Tłumem otaczają 

 

 Święta! Święta nadeszły! 

               Wstawajmy! Już rano! 

               Podzielimy się jajeczkiem, 

               Bo dziś przecież... 

 

 

 W wielkanocnym koszyczku 

                   Leżeć będą sobie. 

                Zanim je tam włożę, 

                Ślicznie je ozdobię. 

 

 

 Tyle w koszyczku 

               Leży pisanek! 

               A pośród nich 

               Słodki... 

 

 

 

 Jakie sanki wiosną 

 Na góreczce rosną? 
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