
Zajęcia świetlicowe 29 – 31. 03. 2021r. 

ZNACZENIE  ZWYCZAJÓW , TRADYCJI  I  SYMBOLI  ZWIĄZANYCH  ZE 

ŚWIĘTAMI  WIELKANOCNYMI 

Procesje z palmami odbywają się na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to 

czekający lud witał go z palmami w rękach. 

 Zajączek wielkanocny – w Niedzielę Wielkanocną po uroczystej mszy dzieci szukały 

„zajączka”, czyli gniazdka z barwnymi jajkami i słodyczami, schowanego w ogrodzie, 

obejściu lub w domu.  

Święcenie palm – poświęcona w kościele palma chroniła dom od pożarów, piorunów i 

wszelkiego zła.  

Przywoływki – to zwyczaj kujawski polegający na głośnym oznajmianiu, jakie wady bądź 

zalety mają panny na wydaniu oraz ile w Poniedziałek Wielkanocny na każdą z nich wyleją 

wiader wody.  

Palmowy Jezusek - to drewniana figurka Jezusa siedzącego na osiołku.  

Turki wielkanocne - to niezwykle atrakcyjne i barwne straże grobowe, znane zwłaszcza w 

województwie podkarpackim.  

Wielkanocne misteria - to inscenizacje religijne, przedstawiające ostatnie dni życia 

Chrystusa.  

Bziuki wielkanocne – ogromne płomienie ognia, które oświetlają drogę procesji 

rezurekcyjnej.  

Pucheroki - to przebrani chłopcy, którzy w Niedzielę Palmową śpiewem i żartem wypraszają 

datki.  

Siuda-baba – w okolicach Krakowa grasują młodzi mężczyźni przebrani za umorusane sadzą 

kobiety, zaczepiają przechodniów, ściskają ich i całują, aby w ten sposób wymusić świąteczne 

datki. 

 Judaszki – to wieszanie, palenie i topienie kukły Judasza. 

 Pogrzeb żuru i śledzia – polegał na wieszaniu i zakopywaniu tych potraw za to, że w czasie 

postu głodziły ludzkie żołądki.  

Chodzenie z kurkiem dyngusowym – to zwyczaj obchodzenia wsi, a zwłaszcza gdzie 

mieszkają młode panny. Młodzi chłopcy ciągnęli za sobą wózek pomalowany na czerwono, 

udekorowany kolorowymi wstążkami. Do wózka przywiązany był żywy kogut.  

Emaus – polski Emaus to krakowski zwyczaj uroczystego spaceru mieszczan, urządzany w 

drugim dniu świąt wielkanocnych na pamiątkę objawienia się Chrystusa uczniom będącym w 

drodze do Emaus.  

Święcenie pokarmów – odbywa się w Wielką Sobotę. Poświęcone potrawy nabierają 

magicznych właściwości, gwarantujących zdrowie, dostatek i ochronę przed złem.  



Rękawka – pierwotnie nazwa kopca Kraka (założyciela miasta Krakowa), zwyczaj 

polegający na zrzucaniu jadła z kopca, obecnie festyn ludowy. 

 Święcone - wielkanocne śniadanie, poprzedzone ceremonią dzielenia się jajkiem a także 

poświęcone w Wielką Sobotę pokarmy. 

 Chodzenie z konopielką – chodzenie mężczyzn od domu do domu, gdzie mieszkają panny 

na wydaniu i śpiewaniu im oryginalnych zalotnych pieśni, zwanych konopielkami.  

Dziady śmigustne – to słomiane postacie, które pojawiają się w nocy z Niedzieli na 

Poniedziałek Wielkanocny, oblewają wodą i proszą „na migi” o datki.  

Chodzenie z maikiem-gaikiem – we wtorek młodzi ludzie ubierali gałąź sosny w 

różnokolorowe wstążki, na jej wierzchołku przywiązywali kukiełkę – królową wiosny i 

śpiewając, chodzili od domu do domu 

 

Zachęcamy do rozwiązania zagadek i krzyżówek o tematyce Świąt 

Wielkanocnych. 

 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu 

kiełkuje………….. 

 

Zagląda ciekawie 

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze ……..  

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. 

Tyle w koszyczku 

leży pisanek! 

A pośród nich 

słodki............ 

 

 

Na wielkanocnym stole 

to ona króluje. 

Polana słodkim lukrem 

i gościom smakuje. 
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