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„:TRADYCJE   ŚWIĄT   WIELKIEJ   NOCY” 

 

 Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan. W polskiej tradycji jest ono bardzo 

radosne- wszyscy cieszą się ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

 

 Śniadanie wielkanocne. Tradycyjna Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się 

uroczystym rodzinnym śniadaniem. Przedtem wszyscy dzielą się święconym jajkiem, które 

jest symbolem nowego życia oraz składają sobie życzenia. Wielkanocny stół jest pięknie 

przystrojony gałązkami wiecznie zielonej borówki, bukszpanu, bazi oraz wiosennymi 

kwiatami. Nie może na nim zabraknąć święconki. Na stole wielkanocnym tradycyjnie stawia 

się też pisanki i potrawy z jajek, zieloną rzeżuchę lub młody owies, baranka z cukru, masła 

lub ciasta, wędliny pieczone, wędzone lub gotowane, a także przyprawy: sól, pieprz, chrzan i 

ćwikłę. Często na śniadanie wielkanocne podaje się barszcz biały lub żurek. Tradycyjne 

polskie wypieki wielkanocne to mazurki i baby drożdżowe. 

 Zabawy wielkanocne. Po świątecznym śniadaniu można zacząć zabawy wielkanocne. 

Najbardziej znaną jest bitwa na jajka, czyli tzw. wybitki, która polega na stukaniu się jajkami. 

Wygrywa ten, którego pisanka przetrwała najwięcej bitew. Z Niemiec przywędrował do nas 

zwyczaj szukania Zajączka. Zabawa ta polega na szukaniu przez dzieci drobnych łakoci, 

zazwyczaj czekoladowych jajek lub zajączków, ukrytych w zakamarkach domu , czy ogrodu. 

Mniej znaną zabawą, popularną na Górnym Śląsku jest staczanie jajek po deszczułce, tak aby 

wpadały do wyznaczonego dołka. 

 

„ŚWIĄTECZNA DEKORACJA” 

( potrzebne będą: kolorowy papier, kolorowy sznurek, koraliki, flamastry lub kredki i 

nożyczki ) 

 

1. Pomaluj papier w dowolne wzory ( paski, groszki, szlaczki itp.) 

 

2. Na kartce naszkicuj kontury jajek, po dwa tej samej wielkości dla jednego jajka. 

 

3. Dokładnie wytnij naszkicowane jajka i natnij obie części do połowy z odpowiedniej strony. 

 

4. Wsuń jedną część w drugą. 

 

5. Do środka przyklej sznurek i odczekaj aż wyschnie. Potem nałóż kilka koralików i przyklej 

do sznurka kolejne jajko. Może być ich więcej- długość ozdoby zależy od Ciebie. 

 

 

„GIMNASTYKA DLA SMYKA POD OKIEM MAMY LUB TATY” 

wg Kazimiery Wlaźnik 

( przygotujcie plastikowe butelki do ćwiczeń ) 

 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki- z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem, stojąc w 

miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach. 

 

2. Podrzuty butelki w górę i chwyty oburącz. Po opanowaniu chwytu można wykonać 

dodatkowe zadanie, przed chwytem: klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu, zataczanie dłońmi „ 

młynka”. 



 

3. W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz- puścić butelkę i złapać zanim 

dotknie podłoża. 

4. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz- skłon w przód z dotknięciem 

butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę. 

 

5. W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz- wznos butelki w górę i skłon 

w przód. 

 

6. Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk- skręty tułowia w lewo i w 

prawo,  po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonać kilka rzutów i chwytów butelki. 

 

7. Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz- skrętoskłon do prawej stopy i próba 

przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy. Ćwiczenie 

powtarzamy kilkakrotnie zwracając uwagę na trzymanie butelki oburącz. 

 

8. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce- odsuwanie butelki szybkim 

ruchem 

w przód i przysuwanie do kolan. W czasie wykonywania ćwiczenia nie unosić się z pięt. 

 

9. Leżenie przodem ( na brzuchu ), butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk- skłon 

tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki ( wytrzymać ), a następnie powrót do 

pozycji wyjściowej. 

 

10. Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, butelka 

ustawiona 

w małej odległości od twarzy- głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. 

Starać się przewracać butelkę. 

 

11. Leżenie przodem, butelka w jednej ręce- przekazywanie butelki ruchem okrężnym  z ręki 

do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i drugim kierunku ( cały czas ręce proste w 

łokciach ). 

 

12.Leżenie tyłem ( na plecach ), butelka za głową w położeniu poziomym trzymana oburącz- 

jednoczesny wznos rąk i nóg  i dążenie do spotkania stóp z butelką, a następnie powrót do 

pozycji wyjściowej. 

 

13. Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż- przeniesienie nóg za głowę 

 i dotkniecie butelką podłoża. Powtarzamy ćwiczenie kilka razy. 

 

14. Butelka z tyłu, za sobą, trzymana oburącz w dole- w biegu próba dotknięcia butelki 

palcami stóp lub piętami. 

 

15. Postawa, butelka leży na podłożu- różne formy przeskoków przez butelkę: obunóż i 

jednonóż 

 w przód, w tył, w bok. 

 

16.Siad skrzyżny, butelka na głowie poziomo, podtrzymywana palcami rąk- mama ( tata ) 

podaje rytm, który dzieci starają się zapamiętać, a na sygnał wystukują go o podłogę 

butelkami. 


