1 TEMAT: „WIELKANOCNE ZWYCZAJE”
Cel: Zapoznanie dzieci z wielkanocnymi obrzędami i zwyczajami
Kochane przedszkolaki. Dzisiaj będzie więcej teorii.
Wysłuchajcie uważnie wiersza, z którego dowiecie się, jaki będzie temat dzisiejszego
zajęcia:
Obudziły się pisanki
Wielkanocnym rankiem
I wołają:
- Patrzcie! Tu na stole
Same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe
I baranek mały.
Ten baranek ma talerzyk,
Skubie z niego owies świeży.
A baby pękate
W cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło
Od ucha do ucha!
„WIELKANOC”
Danuta Gellnerowa

A czy wiecie, co to jest Wielkanoc? Posłuchajcie jeszcze opowiadania:
(na podstawie fragmentu książki ks. J. Twardowskiego „Krótka a Wielka”)
Każde dziecko wie, że święto Bożego Narodzenia to święto narodzin Pana Jezusa, ale
dlaczego święta Wielkanocne nazywają się Wielkanocą? Przecież Wielkanoc obchodzimy na
wiosnę, w marcu albo w kwietniu, a wtedy noce nie są wielkie, ani długie, tylko małe i krótkie.
Zimą, kiedy wracacie z przedszkola, to jest już ciemno i trzeba zapalać lampkę. Kiedy się
budzicie - w pokoju i na dworze jest ciemno. Taka długa noc. Tymczasem na wiosnę po
południu, gdy wracacie z przedszkola jest już widno, a rano słońce wstaje i uśmiecha się.
- Jaka krótka noc! Dlaczego wiosenne Święta Wielkanocne nazywają się Wielką Nocą - skoro
właśnie wtedy noce są krótkie?
Wielkanocne Święta nazywamy Wielką Nocą na pamiątkę najwspanialszej Nocy, w czasie
której Pan Jezus wstał z grobu, chociaż był przywalony kamieniem. Wielka Noc - to inaczej
Noc Niezwykła, Najsławniejsza, Jedyna, ta, o jakiej stale się pamięta, zawsze się z nią
cieszymy, z radości uśmiechamy się do baranka i malujemy wesołe jajka.
Jakie znacie zwyczaje wielkanocne?
Rodzic rozmawia na temat świąt Wielkanocnych
Oglądanie i omawianie ilustracji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Święta Wielkiej Nocy obchodzimy bardzo uroczyście. Czekaliśmy na nie bardzo długo - aż
40 dni. Ten czas oczekiwania nazywamy Wielkim Postem. Nie urządza się wtedy tańców,
nie zaprasza gości na przyjęcia. W tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i
przygotowywali się do Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie – np. sprzątając obejście i
przygotowując ozdoby świąteczne.
Na tydzień przed Wielkanocą (Wielki Tydzień) obchodzimy uroczyście Niedzielę Palmową.
Wówczas święcimy różnokolorowe palmy w kościele. Skąd wywodzi się ta tradycja?
Dawno temu, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na swoim osiołku do Jerozolimy, ludzie witali
go i na jego cześć machali gałązkami z drzewa palmowego. Na pamiątkę tego wydarzenia
ustanowiono Niedzielę Palmową, dawniej nazywaną „Kwietną” lub „Wierzbną”, gdyż gałązki
wierzbowe pokryte baziami zastępowały w Polsce gałązki palmowe. Wierzbowe bazie
przystrajano bukszpanem, kwiatami i kolorowymi wstążkami. Obecnie palmy, w zależności
od regionu Polski wykonuje z kolorowych suszonych kwiatów i ziół, różnobarwnych kwiatów
z bibułki. Poświęcone palmy wielkanocne miały chronić ludzi, zwierzęta i domy przed
wszelkim złem, chorobami, nieurodzajem. Po przyjściu z kościoła dotykano taką palmą
wszystkich a szczególnie dzieci, aby przez cały rok były zdrowe i posłuszne. Poświęconą
palmę zatykano za ramę świętego obrazu lub umieszczano nad drzwiami, aby chroniła dom i
jego mieszkańców przed ogniem i piorunami, i przechowywano do następnego roku.

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony
kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji
świetnie się bawiły. Dzień ten obchodzony jest też na pamiątkę ustanowienia dwóch
sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza,
nazywana Mszą Wieczerzy Pańskiej. Od momentu jej rozpoczęcia kończy się okres
Wielkiego Postu i rozpoczyna się Triduum Paschalne.
Wielki Piątek to dzień wyciszenia upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. W Kościele nie
ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, którzy
modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne
czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Tego
dnia w kościele nie odprawia się mszy świętej, a jedynie sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej.
W wielu miastach organizowane są drogi krzyżowe.
Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień,
wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą
spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień a popiół rozrzucano w dniu
pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do
odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy.
Paschał stoi tuż przy ołtarzu. Sobota to również dzień święcenia pokarmów. W
przystrojonym koszyku, niesie się po odrobinie wszystkich najważniejszych dań
świątecznych do kościoła aby poświęcił je ksiądz.

Wielkanoc, to najważniejsze święto chrześcijańskie. Obchodzi się je na pamiątkę
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. W niedzielę
o świcie z wielu kościołów wyrusza procesja rezurekcyjna. Zapowiada ją donośne bicie
dzwonów głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Potem odprawiana jest rezurekcyjna msza,
podczas której rozbrzmiewa radosny śpiew Alleluja.
Wielkanocne śniadanie to kulminacyjny moment świąt, podczas którego całą rodziną
gromadzimy się przy stole, by celebrować zmartwychwstanie Jezusa. Wspólne biesiadowanie
uprzyjemniają nam oczywiście tradycyjne potrawy wielkanocne, posiadające określoną
symbolikę. Atmosfera tych chwil jest szczególna, co dodatkowo podkreślają odświętna
oprawa stołu i wielkanocne ozdoby.

Posłuchajcie piosenki „Idą święta”
https://www.youtube.com/watch?v=7PBG3XCm8TQ

Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy,
psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą.
Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie,
czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Dyngus to inaczej wykup.
Chłopcy chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w
postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy
się wodą. Dawniej jeszcze chodzono po wsi z kogutem – symbolem sił witalnych i urodzaju.
Kogutek był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. W Wielkanocny
Poniedziałek święci się pola palmami nasączonym wodą. To okazja do spotkań towarzyskich
i rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym czasem i budzącą się do życia przyrodą.

Jeśli macie jeszcze ochotę to oglądnijcie „Domowe przedszkole”, w którym mówią też
o Świętach Wielkanocnych (25 min)
https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY
lub
Film tradycje i zabawy wielkanocne
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U

