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Temat: Przed  Wielkanocą  

1. Wykonujemy Świąteczne Kartki  

 
 

Żeby przybliżyć wam wiadomości na temat Świąt odpowiemy sobie na 

pytanie skąd się wzięły Święta Wielkanocne i co oznacza, jaką rolę pełni 

króliczek w tych Świętach. 

Wielkanoc jest jednym z najważniejszych świąt w wierze 

chrześcijańskiej. W ten dzień, Jezus Chrystus zmartwychwstał, aby 

uratować świat od grzechów. Niektórzy uważają, że ludzie pomału 

zapominają o tym, co naprawdę jest ważne podczas tych świąt, zaś 

coraz częściej myślą wyłącznie o dekoracjach, pisankach i 

zajączkach. Jednak te przyjemne dodatki, w tym zwłaszcza 

zajączek wielkanocny, są zakorzenione zarówno w tradycji jak i w 

samej historii religii. Poniżej przedstawiam kilka ciekawych faktów 

dotyczących tego małego, futrzanego przyjaciela rozdającego 

kolorowe pisanki grzecznym dzieciom. 
 

Symbolika zajączka wielkanocnego 

 

Początki historii zajączka sięgają już czasów mitycznych. Według mitologii 

egipskiej, bogini miłości i ogniska domowego, Izyda znalazła ciało swojego 

męża zamordowanego przez własnego syna i przywróciła je do życia, który 



zaczął od tej pory przyjmować postać zająca. Zając zatem stał się symbolem 

zmartwychwstania i odrodzenia. 

 

 
 

Moi drodzy ze świętami związany jest zwyczaj składania sobie wzajemnie 

życzeń Świątecznych, aby to zrobić najczęściej obdarowuje się życzeniami 

kogoś wysyłając kartkę Świąteczną. 

Dlatego Waszym zadaniem, jest wykonanie prostej kartki Świątecznej. 

Powodzenia w pracy!!! 

 

Oto poniżej przedstawiam wzory karteczek wielkanocnych prostych do 

wykonania. 

 

  



 
 

 
 

 
 

2. Przygotowania do śniadania wielkanocnego 

Niedziela Wielkanocna 

Poświęcone pokarmy spożywamy podczas świątecznego, 
wielkanocnego śniadania. Dzielenie się poświęconym jajkiem przed 
nim jest wyrazem przyjaźni. 
A co dajemy na stół Wielkanocny, Jakie pokarmy? 

 



 

 

Smakowita świnka to zabawna propozycja na wielkanocną 

(i nie tylko!) przekąskę! Dzieciom na pewno spodoba się 

ten pomysł! 

Czy ktoś się oprze takiej śwince? 

Potrzebne będą: 

– jajka ugotowane na twardo 
– ziarenka pieprzu 
– ugotowana parówka, oczywiście vege! (lub marchewka i rzodkiewka 
– co kto woli) 
– odrobina domowego majonezu lub chrzanu, natka pietruszki 

Do dzieła! 

Ugotowane jajka studzimy i obieramy ze skorupki. W każdym jajku 
można delikatnie ściąć odrobinę dolnej część – będzie stało stabilniej. 



Parówkę kroimy  na plasterki – przyklejamy do każdego jajka 
plasterek jako nosek za pomocą chrzanu lub majonezu. Z paru 
plasterków parówki wycinamy trójkąty, następnie po obu stronach 
jednego końca każdego jajka robimy nacięcia i wkładamy w nie 
trójkątne  uszka. 

Uwaga! Zamiast parówki możemy użyć marchewki i rzodkiewki – z 
marchewki wówczas zróbcie nosek, zaś z rzodkiewki uszka. 

Z ziarenek pieprzu robimy oczka, a z gałązek natki – ogonki świnki. 

Smacznego! 

 

Prosty i zabawny sposób na podanie jajek na twardo – 

małe kurczaczki. Zróbcie je razem z maluchami! 

Będziesz potrzebować: 

– jajka na twardo 

– kawałeczek czerwonej papryki lub pomidora 

– ziarenka czarnuszki 



Wykonanie: 

Kroimy jajka na twardo na połówki i robimy „twarze” naszym 
kurczaczkom. I gotowe! 

Wesołego smacznego! 

Prosty i zabawny sposób na podanie jajek na twardo – 

małe kurczaczki. Zróbcie je razem z maluchami! 

Będziesz potrzebować: 

– jajka na twardo 

– kawałeczek czerwonej papryki lub pomidora 

– ziarenka czarnuszki 

Wykonanie: 

Kroimy jajka na twardo na połówki i robimy „twarze” naszym 
kurczaczkom. I gotowe! 

Wesołego smacznego! 

 

 



Zajączki z jajek to zabawny sposób na podanie 

wielkanocnych przysmaków. 

Co potrzebujesz żeby zrobić zajączki z jajek: 

– jajka na twardo 

– goździki na oczka 

– kawałek papryki na nosek 

– łodyżki pietruszki na wąsy 

– wykałaczki 

Jak zrobić zajączki z jajek: 

Ugotowanym i obranym jajkom na twardo musisz odkroić kawałek 
wzdłuż jajka tak by można je było położyć „na boku” i jajo nie turlało 
się. To będzie tułów zajączka. Drugie jajko pokrój na ćwiartki tak by z 
dwóch ćwiartek można było zrobić nabite na wykałaczki uszka 
zajączka. 

Wbijamy goździki – to będą oczka zajączka. Robimy niewielki otwór i 
mocujemy podłużny kawałek papryki jako nosek oraz wkładamy do tej 
dziurki cieniutkie kawałki łodyżek pietruszki jako wąsy. 

I zajączek gotowy! Smacznego! 



 

Puszysta babka wielkanocna z dodatkiem maku i kakao to 

piękna ozdoba świątecznego stołu i pyszny deser. 

SKŁADNIKI: 
25 dag margaryny 
6 jajek 
1,5 szklanki cukru 
2 szklanki mąki 
6 łyżek oleju 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1 opakowanie cukru waniliowego 
1 opakowanie kisielu wiśniowego 
1 łyżka kakao 
2 łyżki maku 
aromat migdałowy 

WYKONANIE: 
1. Margarynę utrzeć z cukrem, cukrem waniliowym i żółtkami na 
puszystą masę (niewielką ilość margaryny zostawić do posmarowania 
foremki). 
2. Nie przerywając ucierania, dodać do masy olej (po łyżce), a 



następnie małymi porcjami mąkę wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia. 
3. Białka ubić na sztywną pianę i razem z kilkoma kroplami aromatu 
migdałowego dodać do masy. Delikatnie wymieszać. 
4. Gdy ciasto uzyska gładką, gęstą konsystencję, podzielić je na trzy 
części. Do pierwszej dodać kisiel wiśniowy, do drugiej mak, a do 
trzeciej kakao. 
5. Dużą formę do babki posmarować margaryną i posypać kaszą 
manną. 
6. Przełożyć do formy ciasto z makiem, a następnie zrobić w nim łyżką 
rowek i wlać na środek ciasto z dodatkiem kakao. W ciemnym cieście 
zrobić również rowek i wlać na środek ciasto z kisielem. 
7. Piec ok. 1 godz. w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. 

Smacznego! 

Oczywiście na naszym stole musi się znaleźć obowiązkowo Baranek 
Wielkanocny oraz pisanki  

 

Smacznego!!!! 

Teraz zapraszam na film o zwyczajach wielkanocnych 

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

 

 

  

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


3. Śniadanie Wielkanocne  

Aby nam było miło przy Wielkanocnym stole można wykonać 
piękną  dekoracje naszego stołu 

Oto propozycja - Klikając w link:  

https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds  

 

 

Oto Święta. Cóż to dzieje się na stole? Tańczy zając z 

czekolady, w berka bawią się pisanki? Nikt nie patrzy, nikt 

nie widzi. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds


O tym, jakie harce wyprawiane są na świątecznym stole, opowie 
nam wiersz. 

Na tym stole wielkanocnym, 
gdy z dorosłych nikt nie patrzy, 
bazie w krąg rozkłada wiosna 
i zaczyna swój teatrzyk. 
W berka bawią się pisanki 
po talerzach się ślizgając. 
A z cukrowym zaś barankiem 
z czekolady tańczy zając. 
A ten żółty kurczak z waty, 
który nóżki ma z zapałek, 
wylał całą wodę z kwiatów 
piszcząc: lany poniedziałek! 

Posłuchajcie jakie są zwyczaje związane z  Wielkanocą…. 

 Następnym drugim dniem Świąt jest ,,Lany Poniedziałek” 

Śmigus-dyngus 

Polewanie wodą w Poniedziałek Wielkanocny nawiązuje do dawnych 
praktyk pogańskich, które  łączono z symbolicznym budzeniem się 
przyrody do życia. Dawniej wierzono, że im mocniej została oblana 
panna, tym ma ona większe szanse na rychłe zamążpójście. 
Wówczas, oprócz polewania wodą, obowiązywało uderzanie się 
wierzbowymi gałązkami (śmingus). Aby uniknąć śmingusa, można 
było wykupić się pisankami, słodyczami lub pieniędzmi – i to właśnie 
jest dyngus. 

Ludowe zwyczaje i tradycje wielkanocne  

Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w 
pogańskim topieniu Marzanny, zachował się jeszcze na Podkarpaciu. 
Wieszanie Judasza ma w symboliczny sposób wymierzać 
sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi. Robiono ze słomy kukłę i 
odziewano ją w obdarte ubrania. Początkowo kukłę wieszano na 
wieży kościoła, a później na drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono 
po wsi, okładano kijami, a na końcu podpalano i wrzucano do stawu 
lub rzeki. 



Moi drodzy ja również Wam Wszystkim Życzę Radosnych i Świątecznych 

Świąt oraz Wesołego Alleluja i smacznego Śniadania Wielkanocnego. 

Wasz pani Anna Goleń 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


