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I. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Wielkanocny stół” E. 

Skarżyńskiej.  

„ Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 

Palmy pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 

I my. 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 



w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe!” 

 

 Rozmowa na podstawie wiersza: 

- Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole? 

- Kto usiądzie przy stole? 

- Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną? 

 Zachęcam do omówienia dziecku podstawowej symboliki Świąt Wielkanocnych : 

Koszyczek Wielkanocny powinien być z wikliny, słomy lub sosnowych łubków. Wyłożony 

w środku białą serwetą z koronką ozdobioną bukszpanem lub gałązkami borówek. 

Najbardziej popularne są kosze jednokolorowe, owalne. 

Chleb lub Pascha - dawniej zamiast chleba święcono wyłącznie Paschę (Paska). Pascha to 

wypiek złożony z mąki (pszennej, żytniej lub gryczanej), drożdży (lub zakwasu), imbiru, liści 

bobkowych i szafranu. Wypiek ten można udekorować krzyżem lub koroną cierniową 

wykonaną z np. gałązek. Zwyczajowo pascha miała kształt okrągły. Pascha jest symbolem 

Chrystusa jako chleba życia. Chleb gwarantuje pomyślność i dobrobyt. 

Jajka wielkanocne - kolorowe pisanki, wydmuszki, kraszanki, wyklejanki itp. 

Jajko jest symbolem początku, nowego życia, narodzin oraz zmartwychwstania. 

Sól jest symbolem trwałości, nieśmiertelności oraz ochrony życia ludzkiego (osobistego i 

społecznego) od rozkładu i popsucia. Tak jak sól zabezpiecza pokarmy, które ludzie 

spożywają, tak też zabezpiecza zdrowie duchowe ludziom oraz całemu społeczeństwu. Sól 

jest również symbolem gościnności oraz przymierza między człowiekiem a Bogiem. Soli 

przypisuje się również właściwości lecznicze zatem jest ona również symbolem nawrócenia 

oraz oczyszczenia serca. 

Wędlina - szynka, kiełbasa - mięso oraz wędliny są symbolem dobrobytu, dostatku. 

Ser jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a zwierzętami domowymi. 

Chrzan - kiedyś rozpoczynano śniadanie wielkanocne od zjedzenia całej laski chrzanu, po to 

aby ustrzec się od bólu zębów oraz dolegliwości żołądkowych, jest symbolem siły fizycznej i 

krzepy. Chrzan jest symbolem pokonania goryczy męki Chrystusa. 

Babka wielkanocna jest symbolem umiejętności oraz doskonałości. Tradycyjnie powinien 

być to wypiek własny a nie kupiony. 

Baranek albo króliczek wielkanocny (z masła, ciasta, cukru, czekolady, gipsu) - Baranek 

wielkanocny jest on symbolem Baranka Bożego, ofiary. Chrystus umarł na krzyżu za grzechy 



ludzi. Swoją śmierć przyjął pokornie jak baranek. Stąd też w Chrystusie dopatrujemy 

prawdziwego baranka wielkanocnego. 

Woda jest symbolem Ducha Świętego. Duch Święty obmywa nas z win grzechu. Woda 

zatem jest symbolem nowego narodzenia człowieka oraz życia. 

Zajączek wielkanocny 

Zwyczaj, pochodzenia niemieckiego, obdarzania dzieci w święta Wielkanocy słodyczami i 

innymi upominkami. Początkowo występował na Śląsku i Pomorzu. Koszyczki z 

niespodziankami od zajączka i z kolorowymi jajami wielkanocnymi, łakociami, a później 

także prezentami rzeczowymi, chowano w ogrodzie lub w różnych skrytkach domowych, a 

dzieci szukały ich od wczesnego ranka w Niedzielę Wielkanocną. Z czasem zwyczaj dawania 

dzieciom różnych prezentów na Wielkanoc przyjął się w innych regionach Polski. 

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. 

Przygotowuje się tego dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później 

na świątecznym stole. Święconkę, włożoną do koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i 

białymi serwetkami, zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił. 

Niedziela Wielkanocna  

Jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten 

rozpoczyna poranną Mszą świętą zwaną Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z 

Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po porannej Mszy spożywa się świąteczne 

śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, dzieląc się 

święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć 

wielkanocnych baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta 

oraz wielkanocnych bab i mazurków. 

Lany poniedziałek 

Woda życia wypłynęła z boku Chrystusa w Wielki Piątek, choć dopiero Wielkanoc ujawnia w 

pełni jej moc oczyszczania i wspomagania odradzającego się życia. Jak żartobliwie określano 

lany poniedziałek, nikomu nie mógł ujść na sucho. Wśród pisków, krzyków, szamotaniny i 

śmiechu , dawniej najchętniej urządzano dyngus ładnym i lubianym pannom. Ta z dziewcząt, 

której nie oblano wiadrem wody albo nie wrzucono do rzeki, stawu czy chociażby koryta do 

pojenia bydła, czuła się obrażona.
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II . Wycinanie na temat „ Zajączek” z wykorzystaniem płyty CD. 
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Przygotujcie: zużytą płytę CD, brązowy papier, odrobinka różowego, białego, czarnego, 

kolor wg uznania na brzuszek i uszka. 

Nasz zajączek nie musi być na kolorowej kartce- decyduje dziecko.  

Rysujemy poszczególne części zająca: nogi, łapki, głowa, uszy, mała część na brzuszek i 

wnętrza uszu. ( Można narysować dziecku wzory ołówkiem). Dziecko wycina poszczególne 

części. Wycięte nogi doklejamy od spodu do płyty CD, a następnie doklejamy łapki( wg 

zdjęcia lub własnej inwencji twórczej).  Doklejamy głowę, oczka, uszy, nosek. Wąsy można 

zajączkowi dorysować pisakiem lub wyciąć również z papieru jako cieniutkie paski.  Gotowa 

praca    

 

  Dziś proponuję wykonanie ćwiczeń w Karty pracy 3 – str. 43. 

 


