
WIELKANOC 

 

Zbliżają się święta uznawane za najważniejsze  

w naszej tradycji religijnej. W tym roku będą wyjątkowe 

z uwagi na obecną sytuację w kraju i na świecie, która 

uniemożliwia udział m.in. w obrzędach kościelnych. 

Jednak to co nie mniej ważne w te święta to 

kultywowanie tradycji i ludzie obok nas, którzy tworzą 

prawdziwą atmosferę świąt. Dlatego w tym tygodniu 

przypomnimy sobie najważniejsze symbole świąt 

Wielkanocnych i wprowadzimy do domu odpowiedni 

nastrój w postaci kilku propozycji dekoracji 

wielkanocnych. 
 

  



Przeczytaj zagadki i dopasuj odpowiedzi w postaci 

zdjęć i podpisów umieszczonych na kolejnych stronach. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA 

BARANEK BABKA 

ŻUREK 

KOSZYCZEK - 

ŚWIĘCONKA 
KURCZACZEK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

    

 

 

Do przypomnienia tradycji Wielkanocy mogą Ci również posłużyć 

poniższe filmy: 

https://slideplayer.pl/slide/817986/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

 

PISANKI BAZIE 

ZAJĄCZEK ŚMIGUS – DYNGUS / 

LASNY PONIEDZIAŁEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/817986/
https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


Znaczenie symboli Wielkanocy 

 

Baranek w koszyczku wielkanocnym 

- symbol zmartwychwstałego Chrystusa, czystości, pokory, 

niewinności, posłuszeństwa. Powinien mieć najważniejsze 

miejsce w koszyczku oraz świątecznym stole, by przypominał  

o najważniejszym przesłaniu Wielkiej Nocy. 

 

Jajka w koszyczku wielkanocnym 

- symbol nowego życia, płodności, odrodzenia. Według zwyczaju 
w niedzielę wielkanocną należy podzielić poświęcone jajko na tyle 
części, ile jest osób w rodzinie. Tradycja mówi, że swój kawałek 
powinno się zjeść na stojąco, ma to zapewnić zdrowie. 

Kolory skorupek jajek mają znaczenie. Żółty, zielony, różowy to 
symbole nowego życia, odrodzenia, nadziei, urodzaju i radości. 
Czerwony przypomina o męce Chrystusa. Niebieski symbolizuje 
czystość i zdrowie, brązowy – ziemię, czarny z białym – szacunek 
dla zmarłych.  

 

Chleb w koszyczku wielkanocnym 

– symbol ciała Jezusa, pokarm niezbędny do życia, dar Boży.  
Ma zapewnić pomyślność i dobrobyt.  Symbolizuje codzienne 
potrzeby człowieka: godne życie, gościnność, sytość. 

 

Wędliny, mięso w koszyczku wielkanocnym 

– mają symbolizować dostatek, zamożność, płodność  
i zakończenie postu.  

 



Sól w koszyczku wielkanocnym 

– nieśmiertelność, trwałość, oczyszczenie, prawda. Życiodajny 
minerał ma odstraszać zło. Chroni od zepsucia i jest kwintesencją 
życia. 

 

Pieprz i chrzan w koszyczku 

– symbolizują mękę i cierpienie Chrystusa. Według tradycji 
ludowej mają zapewnić siłę. 

 

Ciasto w koszyczku 

(baby, kołacze, serniki) i nabiał – symbol umiejętności, 
doskonałości, przyjaźni człowieka z przyrodą. 

 

Wiklina 

(z wielkanocnego koszyka) – wytrwałość, zdolność do odradzania. 

Najczęściej koszyczki robione są z wierzbowych gałązek, które 

symbolizują nieśmiertelność duszy. 

 

Bukszpan w koszyczku 

– życie wieczne, odrodzenie. Roślina jest przez cały rok zielona, 
dlatego symbolizuje nadzieję i wieczność. 

 

 

 

  



Zajączek – symbol wiosny, odradzającej się przyrody, witalności  
i pokory. Powinien znaleźć się na wielkanocnym stole. Według 
tradycji śpi z otwartymi oczyma, dzięki czemu pierwszy zobaczył 
Zmartwychwstanie Pana. 

 

Kurczaczek – symbol nowego życia, odrodzenia. Powinien 
znaleźć się wśród świątecznych dekoracji stołu wielkanocnego, 
gdyż oznacza radość. 

 

Młoda pszenica/ pędy owsa/ rzeżucha – życie, odrodzenie, 
zmartwychwstanie. Powinny znaleźć się na świątecznym stole. 
Symbolizują zieloną łąkę, dlatego też na nich powinno się ustawić 
figurę baranka. Całość powinna znaleźć się w centralnym miejscu 
stołu wielkanocnego. 

 

  



Przeczytaj poniższy tekst. Dopasuj do niego 

odpowiedni tytuł i obrazek. 

 



Pokoloruj pola z wynikami parzystymi na jeden 

wybrany kolor, z nieparzystymi na drugi wybrany kolor. 

  



Wykonaj poniższe ćwiczenia wymagające 

koncentracji uwagi i dobrej spostrzegawczości.  



 

 



Wykonaj ozdobę - girlandę z zajączków do powieszenia na tablicy  

z pracami. Odrysuj z pomocą rodzica poniższy szablon na kilku 

kolorowych kartkach. Na każdym zajączku możesz umieścić mały 

pomponik z kuleczki waty w miejscu ogonka. Można także udekorować 

szyje zajączków kokardkami ze wstążki. Na każdym zajączku wykonaj 

otwory, przepleć sznurek / wstążkę przez każdego zajączka. Zawieś 

gotową girlandę. 

  



Ciekawą propozycją do udekorowania domu będą ludziki 

wykonane ze skorupki jajka z czuprynką z rzeżuchy.  

Do wykonania tej ozdoby będą potrzebne skorupki od jajek, wata 

lub ziemia, podstawka pod jajko (np. kieliszek) i flamastry  

do wykonania buzi. 

• Jajko należy rozbić w ok. 1/3 wyskości i ostrożnie wypłukać 

skorupkę; 

• Do środka skorupki włożyć zwilżoną kulkę z waty i rozsypać 

nasionka rzeżuchy lub nasypać ziemię, rozsypać nasionka,  

przysypać małą ilością ziemi i podlać. 

• Skorupki na podstawkach ustawić w dobrze nasłonecznionym 

miejscu, podlewać tak często aby podłoże nie wyschło. 

Powodzenia! 

Poniżej linki do filmików przedstawiających przygotowanie takiej 

ozdoby. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxU6LhDL7w 

https://www.youtube.com/watch?v=x4IOeXXKA3I 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxU6LhDL7w
https://www.youtube.com/watch?v=x4IOeXXKA3I


Kolejną propozycją jest wykonanie wspólne z rodziną Baranka  

do zjedzenia, który może stanowić smaczną ozdobę na Wielkanocnym 

stole. 



Do wykonania powyższego baranka zamiast sera możecie 

wykorzystać również schłodzone masło przeciśnięte przez praskę  

do czosnku. Na łąkę pod barankiem można wykorzystać rzeżuchę, 

szczypiorek, liść sałaty lub pokrojony w kostkę ogórek. 

  



 
 

Julita na koniec wykonanych zadań 

pragniemy przesłać dla Ciebie i całej 

Twojej Rodziny serdeczne życzenia, 

zdrowych i radosnych świąt 

Wielkanocnych! Mamy nadzieję  

do zobaczenia jak najszybciej 😊 

 

 


