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Wielkanocne zwyczaje 
1. Rozsypanka sylabowo – zdaniowa. Ułóż wyniki od najmniejszego do największego.

    Ułóż hasło.

    3 + 7 = ZWY

    5 + 9 = JE

    12 – 8 = KA

    6+ 6 = CZA

    8 – 6 = WIEL

    11 – 5 = NOC

    13 – 5 = NE

2.Krzyżówka

3. Symbole  wielkanocne.

Baranek  -  najbardziej  znamienny  symbol  świąt  wielkanocnych  —  wśród  chrześcijan  uosabia

zwycięstwo  Chrystusa,  który  jak  ofiarny  baranek  oddał  swoje  życie  za  ludzi,  by  następnie

zmartwychwstać  i  odnieść  zwycięstwo  nad  grzechem,  złem  i  śmiercią.  Najczęściej  baranek

występuje  z chorągiewką, podobnie jak sylwetka Zmartwychwstałego Chrystusa ze  sztandarem,

symbolem zwycięstwa i tryumfu.

Chleb -  we wszystkich kulturach ludzkości był i  jest pokarmem podstawowym, niezbędnym do

życia.  Gwarantował  dobrobyt  i  pomyślność.  Wśród  chrześcijan  zawsze  był  symbolem  nad

symbolami - przedstawia bowiem Ciało Chrystusa.

Jajko - jest dowodem odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Tę symbolikę

rozpowszechnili w Polsce niemieccy zakonnicy. Wywodzi się ona z dawnego zakazu spożywania

jaj podczas Wielkiego Postu. Jajka na stół powracały ponownie w Wielkanoc.

Sól - to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła. Bez soli nie ma

życia.



Wędlina  -  zapewnia  zdrowie  i  płodność,  a  także  dostatek,  bo  przecież  nie  każdy  mógł  sobie
pozwolić na ten szczególny pokarm.

Ser  - jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, a przede wszystkim
stanowi  gwarancję  rozwoju  stada  zwierząt  domowych.  Ser  jest  bowiem  produktem  mlecznym
pochodzącym od krów, owiec i kóz.

Chrzan - zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy.

Ciasto  -  do  koszyka  ze  święconką  weszło  ostatnie,  jako symbol  umiejętności  i  doskonałości  -
zapewne  głównie  jako  popis  domowych  gospodyń.  Ciasto  reprezentowane  było  głównie  przez
wielkanocne baby.

4. Zagadki.

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, życząc zdrowych, pogodnych świąt. 
12. Może być migdałowa, luksusowa, lukrowana, z rodzynkami, a każda zapachem kusi. 


