
Witam Was , 

Wielkanoc to jedno z piękniejszych świąt chrześcijańskich. W  Wielką Niedzielę o 

poranku dzwonią dzwony, wzywające na Msze rezurekcyjna i ogłaszające całemu 

światu radość, że Chrystus zmartwychwstał. Potem cała rodzina zasiada do 

uroczystego  swiatecznego śniadania.  Wszyscy gromadzimy sie przy stole by zjesc 

sniadanie skladajace sie z  pokarmow poświęconych w Wielką Sobotę. Dzielimy się 

jajkiem, życząc sobie pomyślności.  

W ubieglym tygodniu rozpoczelismy temat dotyczacy Swiat Wielkanocnych. Dziekuje 
wszystkim za wielkie zaangazowanie i ciesze sie, ze tak chetnie robicie zadania 
domowe. Pozostajemy w klimacie swiatecznym 

 

Przeczytajcie prosze ponizsze informacje i odpowiedzcie na pytania. 

WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone 

na pamiątkę Zmartwychwstania ChrystusaWielki Tydzień zaczyna się Niedzielą 
Palmową 

Wielki Czwartek –  
jest to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek kończy się Mszą 
Wieczerzy Pańskiej, podczas której odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu 
osobom (na pamiątkę obmycia nóg uczniów przez Jezusa podczas  
Ostatniej Wieczerzy). 

Wielki Piatek- w tym dniu odbywają się uroczyste Drogi Krzyżowe, na wzór 

ostatniej wędrówki Jezusa   na Golgotę 

Wieczorem rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej, czyli przedstawianie po kolei 
historii zapisanej w Biblii,  
a opowiadającej jak to się stało, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego 
dnia poświęcić koszyczek      (a wielki kosz) z jedzeniem.  Nie mogło w nim 
zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 
(na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej 
i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę 
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, 
po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Wielkanocne jajo  

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia  
i odrodzenia. Tradycja pisanek  
i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni 
Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten 
przyjęli od nich Grecy i Rzymianie 

Niedziela Wielkanocna (Wielkanoc), w kalendarzu liturgicznym występująca 
także pod nazwą Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, jest najstarszym i 
najważniejszym świętem w religii chrześcijańskiej. 

 



 

 

 

 

1.Jakie potrawy, zgodnie z tradycja, swiecimy w koszyczku wielkanocnym? 

............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

................................................................... 

2..Jaka jest symbolika potraw znajdujących się w koszykach? 

 

Baranek - ............................................................................................................. 

 

Jajka, pisanki - ..................................................................................................... 

 

Chleb - ................................................................................................................. 

 

Mięso (wędliny)- ..................................................................................................... 

Chrzan - ................................................................................................................ 

 

Sól –...................................................................................................................... 

 

Ciasta - ................................................................................................................ 



 

Bukszpan- ................................................................................................................. 

3. Napisz krotkie zyczenia z okazji Swiat Wielkanocnych. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego,  

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego "Alleluja" A PRZEDE WSZYSTKIM DUZO 

ZDROWIA dla Was i Waszych Rodzin.  

 

 

 

NA ODSYLANIE ODPOWIEDZI MACIE CZAS DO KONCA FERII WIELKANOCNYCH 

teresa.ryzak@polnischeschule-essen.de 

 


