
Kochane dzieci, Drodzy rodzice! 

 W tym  wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich czasie wynikającym z sytuacji 
epidemiologicznej  w naszym kraju  oraz pomimo wszelkich trudności 
możemy jednak wspólnie  zrobić wiele   aby  dzieci i młodzież   w warunkach 
domowych ciekawie spędzały czas wolny. Serdecznie zapraszam wszystkich , 
by skorzystać z innej formy zajęć świetlicowych. Na chwilę obecną trochę 
świątecznych propozycji na nadchodzący tydzień.  

 

Na początek pragniemy złożyć Wam najszczersze życzenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIELKANOC 

Wielkanoc jest najważniejszym świętem wszystkich chrześcijan.Wielkanoc jest pamiątką 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zwycięstwa życia nad śmiercią. Obchodzona jest w 
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Jest świętem 
ruchomym.  Wielkanoc najwcześniej może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. 

Symbole wielkanocne 

Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest 
jajko - symbol życia. Stąd przy wielkanocnym stole dzielimy się jajkiem 
podczas śniadania oraz jemy z nich potrawy, a także malujemy pisanki 
wielkanocne, które święcimy w wielkanocnym, wiklinowym koszyczku. 
Wkładamy do niego: 

 chleb - symbolizuje ciało Chrystusa; 

 jajko - symbol życia; 

 baranka - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na 

ucztę pańską; 

 zajączka - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności; 

 wędlinę - symbol dostatku; 

 ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody; 

 chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną; 

 sól - chroni przed zepsuciem; 

 ciasto - symbol umiejętności i doskonałości. 

propozycje wielkanocnych zabaw plastycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsB4fWfb4S8 

https://www.youtube.com/watch?v=7PK91flRrIU  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=bKHunXK0WpQ 

KOLOROWANKI WIELKANOCNE  

Do malowania online: 

https://www.kolorowankionline.net/category/wielkanocne-motywy 

Do druku: 

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,61b33-kolorowanki_wielkanocne_pisanki.html 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wielkanoc/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAGADKI WIELKANOCNE 

1.Malowane, kraszone, ozdabiają święcone.  
2. Jak się nazywa skorupka od jajek co na Wielkanoc się przydaje? 
3. Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare. Znajdziesz je na wierzbie, gdy się kończy 

marzec. 
4. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny. Podwieczorek też weźmie 
czasem, a i grzyby przyniesie z lasu.  

5. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą. 
6. Nie ma nóg, tylko „skoki”, nie ma oczu tylko „trzeszcze”, śpi w kotlinie niegłębokiej, 

kocha lasy i pól przestrzeń.  
7. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. 
8. Jak się nazywa wróbli śpiewanie? Każdy odpowie to jest…… 

9. Jak nazywa się ta pora roku, która spotyka się z zimą w marcu?  
10. Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne kolorowe, zrobione z żywych 

gałązek wierzby, bazi, bukszpanu, lub sztucznych kwiatów.  
11. Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta razem, a których darzymy 

szczególną miłością i sympatią, życzą,  zdrowych, pogodnych świąt.  
12. Może być migdałowa, luksusowa, lukrowana, z rodzynkami, a każda zapachem kusi. .       
(  pisanki ,wydmuszka, bazie, koszyk, kurczątka, zajączek, obrus , ćwierkania, wiosna, 

palma, kartki, baba) 
  
 

 



21 WIELKANOCNYCH CIEKAWOSTEK 

Jakieś 76% ludzi zaczyna jeść wielkanocnego, czekoladowego zająca od uszu. Bożkowie 
Dyngus i Śmigus to dwa zupełnie inne bóstwa pogańskie, a najstarsze pisanki pochodzą 
sprzed 5 tys. lat. Przeczytajcie 21 przykładów wielkanocnych ciekawostek! 

 
Polska nazwa obecnych świąt, czyli Wielkanocy, pochodzi z Czech. 

 
Węgierska nazwa Wielkanocy to „Husvet”, czyli „jedzenie mięsa” i jest to nic innego jak 
nawiązanie do zakończenia długiego postu. 

 
Wielkanocne święta obchodzone są w kulturze chrześcijańskiej od II wieku i należą do 
najstarszych w tradycji. 

 
Prze cały okres Wielkiego Postu spożywano żurek, oczywiście nie na bazie kiełbasy czy 
mięsa. Po raz ostatni podawano go podczas wielkanocnego śniadania po czym wylewano 
garami zupę na ziemię czyniąc tym samym symboliczny „pogrzeb żuru”. 

 
Zwyczaj malowania jaj, według polskiej legendy chrześcijańskiej, nawiązuje do Marii 
Magdaleny i przemienionych w jajka kamieni z grobu ukamienowanego świętego Szczepana. 

 
Najstarsze znane pisanki pochodzą sprzed 5 tysięcy lat z terenów Mezopotamii. 

 
Największe wielkanocne jajo, według rekordów Guinnessa, wykonano z 1950 kg czekolady i 
mierzy 8,32 metry. 

 
Najdroższe jajko, warte jest 18,5 mln dolarów i wykonane zostało przez rosyjskiego jubilera 
Petera Carla Fabergé w 1883 roku na zlecenie cara Rosji Aleksandra II Romanowa jako 
prezent dla cesarzowej Mari Aleksandrownej. 

 
Wielkanocny zając to pozostałość starej germańskiej tradycji nawiązującej do bogini Ēostre, 
której ulubieńcem był właśnie długouchy szarak. 

 
Pierwsze, jadalne wielkanocne zajączki z czekolady bądź cukru to pomysł Niemców z 1800 
roku. 

 
Jakieś 76% ludzi zaczyna jeść wielkanocnego, czekoladowego zająca od uszu. 



 
Najdłuższa wielkanocna palma ma 36,4 metra wysokości. 

 
Zjedzenie jednej z kulek wielkanocnych poświęconych bazi według tradycji gwarantuje 
zdrowie. 

 
Wielkanocne mazurki to nagroda dla tych, którzy utrzymali 40 dniowy post. Ich nazwa 
pochodzi od Mazurów, mieszkańców XIX wiecznego Mazowsza (nie współczesnych 
Mazur!). 

 
Mazurki w swej formie i zdobieniu nawiązują do tureckich dywanów, do polskiej tradycji 
przywędrowały najprawdopodobniej właśnie z Turcji. 

 
Tradycja wypiekania wielkanocnych bab przywędrowała do nas z Litwy bądź Białorusi a ich 
nazwa nawiązuje, według jednej z teorii, do kształtu spódnic wypiekających je na wsi kobiet. 

 
Jedna z największych kolekcji europejskich pisanek znajduje się w Muzeum Pisanek w 
Ciechanowcu, jest w nim ponad 2000 eksponatów. 

 
Od połowy XIX wieku do dziś, w jednej z kujawskich wsi, w Szymborzu, w Wielkanoc 
praktykuje się tzw. „przywołówki”, podczas których na placu opodal kościoła, kawalerowie 
wygłaszają wierszyki na temat okolicznych panien. 

 
Dyngus i Śmigus były bliźniaczymi bóstwami pogańskimi. Dyngus związany był z wodą i 
wilgotną ziemią, natomiast Śmigus z grzmotami i błyskawicami letniej burzy. 

 
25% procent dzieci w Wielkiej Brytanii myśli, że Wielkanoc to urodziny wielkanocnego 
zajączka… 

  

WYSTAWA DLA DZIECI „Tradycje wielkanocne” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60 

 

 

 



A oto kilka propozycji zabaw wielkanocnych dla całej rodziny:  

1. Wyścigi z przenoszeniem jajek 

Element rywalizacji w tym wypadku zbliża członków rodziny. Uczestnicy otrzymują po jednym jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko 

na łyżce, muszą w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która dostarczy je na linię mety całe i 
zdrowe. Osoba, której jajko spadnie lub pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry. 

2. Poszukiwanie jajek 

To tradycyjna zabawa wielkanocna w wielu zachodnich krajach. W Wielką Niedzielę dzieci biorą udział w poszukiwaniu 

schowanych przez zajączka wielkanocnego jajek. Maluchy zbierają do swoich koszyczków uprzednio ukryte czekoladowe jajka. 

Im więcej, tym lepiej dla małego łasucha. Możecie urozmaicić tę grę, zmieniając ją w podchody. Zadaniem młodego 

poszukiwacza będzie odnalezienie zaginionego jajka. Drogę do celu wyznaczą mu pozostawione przez Was wskazówki i/lub 
mapa. Rozwiązywanie zagadek będzie rewelacyjną i angażującą rozrywką dla Waszych pociech. 

3. Jajeczna ciuciubabka 

Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy osobę, która będzie musiała przejść przez pokój z związanymi 
oczami tak, aby nie uszkodzić żadnego z jaj. Po wytypowaniu gracza, należy pokazać mu trasę, a następnie wyprowadzić go z 

pomieszczenia z zawiązanymi oczami. Gdy on będzie czekał na wezwanie, Wy szybko usuwacie "pułapki". Podpuszczana 
osoba nie może o niczym wiedzieć. Obserwujcie, jak próbuje przedostać się przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane. 

4. Pojedynek "jajcarzy" 

Zapewne znacie tę zabawę bardzo dobrze. To jedna z polskich tradycji wielkanocnych. Dwóch przeciwników 

zderza się czubkami jajek. Właściciel potłuczonego jajka przegrywa. 

5. Wykradanie pisanki 

Gra dla minimum 4 osób. Tworzycie dwie drużyny. Każda otrzymuje jajko, którego musi strzec niczym oka w głowie. Waszą 

misją jest odbicie go z pola przeciwników. Jednocześnie musicie bronić swojej pisanki. Jeżeli zostaniecie złapani na 
"wrogiej" połowie (celowe dotknięcie rywala), to zmieniacie się w "zgniłe jajo" - kucacie zwinięci w kulkę. Pozostali członkowie 

Waszej drużyny mogą wykupić "zgniłe jajo": muszą do Was dobiec, dotknąć i powiedzieć "Hop! Hop! Zgniłe jajo!" - przez 3 
sekundy jesteście niewidzialni i możecie wrócić na swoją połowę (przeciwnicy nie mogą Was zatrzymać). Gra jest wznawiana. 
Zwycięża drużyna, która przeniesie jajko rywali na swoją część boiska. 

6. Teleturniej zgadywanki 

Wymyślcie zestaw zagadek związanych z Wielkanocą, bajkami i różnymi zadaniami logicznymi (przykład: po sposobie kręcenia 
się jajka odgadnij, czy jest surowe czy ugotowane). Jeżeli jest Was więcej, to możecie podzielić się na drużyny. Waszym 

zadaniem jest zdobycie większej ilości punktów niż przeciwnicy. Aby zabawa była jeszcze ciekawsza, warto wprowadzić 
element karnych rund za udzielenie błędnej odpowiedzi. Osoba, która się pomyli, będzie musiała wykonać losowe karne 
zadanie. 

 



 

 

 

 

 

 

Przypominamy również o Konkursie Kartek i ozdób Wielkanocnych 

Drodzy Uczniowie! Sułkowicki Ośrodek Kultury organizuje Konkurs Wielkanocny on-
line! 

Wyślij zdjęcie wykonanej przez Ciebie kartki świątecznej lub ozdoby, która w tym roku 
udekoruje Twój stół wielkanocny. Pokaż jak spędzasz wolny czas i wykaż się swoimi 
zdolnościami, a Twoje działania zostaną docenione. 

Dla zainteresowanych uczniów przesyłamy regulamin, z którym należy się zapoznać. 

REGULAMIN KONKURSU KARTEK I OZDÓB WIELKANOCNYCH 

Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach – kartka wielkanocna i ozdoba 
wielkanocna. 

Każda z kategorii będzie oceniana w następującym przedziale wiekowym: 

Kat. I – przedszkolaki 

Kat .II – kl. I – III 

Kat .III – kl. IV- VIII 

Kat. inne (sprawni inaczej) 

 



Na Prace Czekamy do 14 kwietnia 2020 r. 

Zdjęcia lub skany kartek i ozdób przysyłamy e-mailem na adres sokbiuro@gmail.com. 

Wymagania techniczne – praca konkursowa (zdjęcie lub skan) musi być zapisana w 
formacie jpg lub png (maksymalny rozmiar pliku: do 2 MB) 

Praca powinna być opisana według wzoru: 

Kategoria/ imię i nazwisko /kl. /wiek/ szkoła/ adres (poniżej przykład) 

Kat II / Jan Kowalski./ kl. III/ lat 9/ Szkoła Podst.nr1 Sułkowice, Sułkowice, ul. Kwiatowa 
2/3 (Prace nieopisane nie będą oceniane) 

1. CELE  KONKURSU 

Głównym celem Konkursu Wielkanocnego jest podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, 
rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórcze wykorzystanie czasu w dobie zagrożenia 
koronawirusem. 

 2. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 
Sułkowice.  Kontakt: tel. 12- 27 33 459,  fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl  

3. KRYTERIA  OCEN 

W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne wykonywane dowolną techniką 
plastyczną. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniało: 

- pomysł 

- kompozycję 

- estetykę wykonania 

- ogólne wrażenie artystyczne 

- nawiązanie do tradycji i klimatu Wielkiej Nocy 

4. INFORMACJE ORGANIZACYJNE    

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody za I-III miejsca w każdej z kategorii oraz 
wyróżnienia. Fundatorem nagród jest Sułkowicki Ośrodek Kultury. Nagrody zostaną 
wysłane pocztą. 

 

 


