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Olga i Julian jak co dzień z radością wbiegli 
do swojej sali w przedszkolu, witając się po 
drodze z ich nauczycielką – panią Izą. Dzieci 
bardzo lubiły swoje przedszkole, kolegów 
i koleżanki z grupy, jak również ich panią, 
która potrafiła sprawić, by każdy dzień był 
nową, niezwykłą przygodą. 

Jak co dzień rano Olga przysiadła się do Basi, 
która układała puzzle przy stoliczku, Julian 
zaś dołączył do Jasia, który 
budował domek z klocków 
na środku dywanu. 
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Z każdą chwilą sala coraz bardziej się 
zapełniała. Zewsząd słychać było wesołe 
rozmowy dzieci. Gdy w końcu ostatnie z dzieci 
znalazło się w sali, pani Iza poprosiła, by 
wszyscy usiedli w kółeczku na dywanie.

– Kochani – pani Iza zaczęła mówić 
z uśmiechem, gdy wszyscy już zajęli miejsca. 
Dzieci w ciszy czekały na to, co powie im pani. 
To był ich codzienny rytuał – pani mówiła, co 
zaplanowała dla nich na dany dzień. 

– W związku z tym, że zbliża się naprawdę 
szczególny czas, chciałabym abyśmy dziś sobie 
nieco na ten temat porozmawiali. Czy ktoś wie, 
jakie święto będziemy obchodzić niebawem?

– Wielkanoc – Olga odpowiedziała 
jako pierwsza.

– Bardzo dobrze – pani Iza 
uśmiechnęła się do niej. – Dziś 
porozmawiamy sobie o tym,  
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jakie znaczenie dla nas ma to właśnie święto 
i jakie wiążą się z nim tradycje.

 – Ja wiem, co to jest tradycja – powiedział 
z dumą Julian.

– Ja też – zawtórował mu Jaś.
– To może Julian przypomni wszystkim, czym 

jest tradycja – pani Iza z uśmiechem zwróciła 
się do chłopca.

– Tradycja to coś, co robi się co roku w tym 
samym czasie – wyjaśnił Julian.

– To zwyczaje, których uczą nas rodzice 
– dopowiedziała Olga.

– Jak ubieranie choinki na Boże 
Narodzenie – wtrącił Jaś.

– Albo dostawanie prezentów 
w urodziny – dopowiedziała 
nieśmiało Magda.

– Dokładnie – pani Iza 
przytaknęła. 
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– A czy znacie jakieś tradycje związane 
z Wielkanocą?

– Malowanie jajek – Basia wykrzyknęła jako 
pierwsza.

– A ktoś wie, jak nazywają się takie 
malowane jajka? – spytała pani Iza.

– Pisanki – dzieci wykrzyknęły wspólnie.
– Świetnie – pani pochwaliła dzieci. – Ktoś 

zna jeszcze jakąś tradycję wielkanocną?
– Idziemy z koszyczkiem do kościoła – 

powiedział Julian.
– Bardzo dobrze – pani przytaknęła. – 

Nazywamy to święconką. 
– Jest jeszcze zając, który zostawia prezenty 

w gniazdku – wtrącił Jaś.
– To również można 

nazwać tradycją – pani 
Iza uśmiechnęła się. 
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– Chciałabym opowiedzieć wam dziś nieco 
więcej o Wielkanocy, tradycjach i ich znaczeniu. 

Dzieci czekały podekscytowane na opowieść 
pani Izy. 

– Wielkanoc to najważniejsze święto w religii 
chrześcijańskiej, a tradycje z nim związane 
sięgają bardzo, bardzo dawna. Pierwszą 
tradycją związaną z tym świętem jest okres 
wielkiego postu. Czy ktoś z was wie, czym jest 
post?

 Dzieci zerkały nieśmiało na siebie.
– Post – pani Iza mówiła dalej – 

to powstrzymanie się od jedzenia danego 
rodzaju posiłków, np. mięsa przez określony 
czas. Jest to też czas, w którym nie urządza się 
zabaw i nie tańczy. 

– Ale u mnie w domu je się mięso – Jaś 
powiedział zażenowany.
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– W dzisiejszych czasach post ma bardziej 
symboliczne znaczenie niż było to dawniej – 
pani Iza uśmiechnęła się do niego. – Ścisły 
post zachowujemy jednak w Wielki Piątek, tuż 
przed Wielkanocą, wtedy nikt nie jada mięsa. 

– Wielkanoc – pani Iza mówiła dalej – 
poprzedza Wielki Tydzień, który rozpoczyna 
Niedziela Palmowa. 
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Jest to dzień, w którym udajemy się 
do kościoła, by poświęcić palmy wielkanocne. 
Czynimy to na pamiątkę przyjazdu Jezusa 
do Jeruzalem. Według wierzeń poświęcone 
palmy chronią od nieszczęść. 

– Moja palma zawsze jest kolorowa – wtrąciła 
Olga.

– Moja też – dodała Basia.
– Ważną tradycją jest to, o czym już 

mówiliście, czyli święcenie pokarmów 
w przeddzień Wielkanocy, czyli w Wielką 
Sobotę. Ktoś wie, co wkładamy do koszyczka?

– Jajka – powiedział Julian.
– Dokładnie – przytaknęła mu pani Iza. 

– Jajka są symbolem rodzącego się życia. 
Są nieodłączną częścią Wielkanocy. Trudno 
sobie wyobrazić stół 
wielkanocny bez jajek. Coś 
jeszcze?
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– Baranek – odpowiedziała Olga.
– Tak – potwierdziła pani Iza – jest on 

symbolem zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Z czego może być zrobiony taki baranek?

– Może być z cukru – powiedziała Olga.
– Z marcepanu – dodała Magda.
– Z czekolady – powiedział Jaś.
– Ja zawsze robię z mamą baranka z masła – 

wtrącił Julian.
– Co jeszcze wkładacie do koszyczka? – 

Spytała pani Iza. 
– Jest jeszcze chlebek – powiedziała Basia. 
– Chlebek jest symbolem dobrobytu 

i pomyślności – wyjaśniła pani Iza.
– Ja zawsze wkładam 

z mamą małą 
babeczkę – 
dodała Madzia.
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– Bardzo dobrze. W koszyczku znajdziemy 
również kawałek szynki bądź kiełbasy, które 
symbolizują kończący się post, chrzan jako 
symbol męki pańskiej oraz sól.

– Święto Wielkanocy – ciągnęła dalej pani Iza 
– rozpoczyna rezurekcja.

– Co to takiego? – spytały wspólnie dzieci.
– Rezurekcją nazywamy mszę, która odbywa 

się rankiem w Niedzielę Wielkanocną. Wtedy 
też po trzech dniach ciszy, rozbrzmiewają 
dzwony oznajmiające koniec wielkiego 
postu. Po powrocie z kościoła zasiada 

się do wielkanocnego 
śniadania, podczas którego 
dzielimy się jajkiem 
i składamy sobie życzenia. 
Tradycja dzielenia się 
jajkiem sięga bardzo 
daleko w przeszłość. 
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– My zawsze stukamy się przy stole jajkami, 
ten którego skorupka pęknie, przegrywa – 
Julian wtrącił do opowieści pani Izy.

– To bardzo ciekawe – nauczycielka uśmiechnę-
ła się do chłopca. – Jak wiemy, święta u każdego 
z nas wyglądają inaczej. Chciałabym, aby dziś 
każdy z was porozmawiał w domu z rodzicami czy 
dziadkami na temat tradycji wielkanocnych. Jutro 
wrócimy do tematu i każdy opowie, czego ciekawe-
go się dowiedział. A teraz usiądźcie do stolików. 

W czasie, gdy dzieci zajmowały swoje miejsca, 
pani Iza rozdała wszystkim kartki i kredki.

– Przez najbliższy czas temat Wielkanocy 
pozostanie z nami, tak więc chciałabym, 
abyście dziś narysowali, to co najbardziej 
symbolizuje to święto – czyli kolorowe pisanki.

Dzieci ochoczo zabrały się do pracy. Olga 
narysowała piękną różową pisankę w białe 
kwiatki. 
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Pisanka Juliana zaś cała była 
w różnokolorowe paseczki. Basia zrobiła 
błękitną pisankę w białe baranki, a Madzia 
czerwoną w żółte serduszka. Każda z pisanek 
narysowanych przez dzieci był piękna 
i unikalna. Pani Iza pochwaliła dzieci za 
piękne rysunki, po czym wszyscy poszli 
na drugie śniadanie.

Reszta dnia w przedszkolu minęła 
błyskawicznie i przyszła pora na powrót 
do domu.

Dziś Olga i Julian mieli spędzić ze sobą 
więcej czasu niż zazwyczaj. 
Rodzice Juliana musieli załatwić 
coś ważnego, więc chłopiec 
zostawał dziś pod opieką mamy 
Olgi. Dzieci bardzo ucieszył ten 
fakt, ponieważ mieli więcej czasu 
na wspólną zabawę. 
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Po zjedzeniu obiadu dzieci udały się do pokoju 
Olgi, by wspólnie się pobawić. Byli pochłonięci 
zabawą w księżniczkę i smoka, kiedy do pokoju 
dziewczynki weszła babcia Olgi.

– Cześć dzieciaczki – babcia powitała ich 
uśmiechem.

– Cześć babciu – Olga mocno ją uściskała. – 
Nie wiedziałam, że dziś przyjedziesz.

– Chciałam zrobić wam niespodziankę – 
babcia mrugnęła do dziewczynki. – Poza 
tym upiekłam twoje ulubione 
ciasteczka i nie chciałam, żeby 
się zmarnowały.
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Nim babcia skończyła mówić, Olga chwyciła 
Juliana za rękę i pobiegła do kuchni. 
Dziewczynka uwielbiała czekoladowe 
ciasteczka babci Jadzi. 

Dzieci usadowiły się przy stole ze szklankami 
mleka, zajadając ciastka, które upiekła babcia 
Olgi. 

– Jak było dziś w przedszkolu? – Babcia 
dołączyła do dzieci w kuchni. 

– Super – Olga powiedziała z entuzjazmem. 
– Rozmawialiśmy dziś o tradycjach 
wielkanocnych. 

– To bardzo ciekawe.
– Mamy też zadanie domowe – wtrącił Julian. 

– Mamy zapytać w domu, jakie tradycje są 
znane naszym rodzicom. Jutro będziemy o tym 
w przedszkolu rozmawiać. 

– Co do tradycji – odezwała się mama Olgi – 
to specjalistką od nich jest babcia Jadzia. 
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– Opowiesz nam babciu? – Olga spojrzała 
na nią wyczekująco.

– Bardzo prosimy – Julian dołączył do prośby 
koleżanki. 

– Dobrze, już dobrze – babcia 
zachichotała – już nie patrzcie tak 
błagalnie na mnie. 
– Powiedzcie 
najpierw, 
jakie 
tradycje już 
znacie.

– Malowanie 
jajek – powiedziała 
Olga.

– Chodzenie 
z koszyczkiem 
do święconki – 
dodał Julian.
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– Śniadanie wielkanocne i dzielenie się 
jajkiem – dopowiedziała Olga.

– Palmy wielkanocne i post – Julian 
powiedział po chwili.

– No, wiecie już całkiem sporo – babcia 
uśmiechnęła się do dzieci.

– Ale znasz jeszcze jakieś inne tradycje? 
– Olga spojrzała na babcię 

zatroskana. 
– Coś tam jeszcze znam 

– babcia uśmiechnęła 
się do dziewczynki. – 
Z najbardziej znanych 

tradycji nie 
wymieniliście 
lanego 

poniedziałku.
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– Śmigus-dyngus – dzieci 
powiedziały zgodnie 
z uśmiechami na twarzy. 

– Jest to bardzo stara 
tradycja, polegająca 
na oblewaniu się wodą w Poniedziałek 
Wielkanocny – tłumaczyła dalej babcia. – 
Kiedy ja byłam młodą panienką, wierzono, 
że panny, które w ten dzień zostały oblane 
wodą, miały większe szanse na zamążpójście. 
Na pewno nie wiecie też, że pierwotnie w tym 
dniu uderzano się wzajemnie gałązkami 
wierzbowymi – to właśnie nosiło miano 
śmigusa. Aby uniknąć tego, można było 
wykupić się pisankami, słodyczami lub 
pieniędzmi – nazwano to dyngusem. Z tego 
zwyczaju wzięła się nazwa tego dnia. 

– Ja tam wolę wodę niż bicie gałęziami – Olga 
przerwała opowieść babci.
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– Ja też – przytaknął Julian.
– Babciu, opowiedz nam coś jeszcze – Olga 

uwielbiała słuchać opowieści swojej babci. 
 – Poznaliście chyba wszystkie najbardziej 

znane tradycje. Jednak jest jeszcze wiele 
tradycji, o których dziś już się nie pamięta.

– Opowie nam pani? – Julian zapytał 
podekscytowany.

– Jasne – babcia uśmiechnęła się 
do dzieci. – Ponieważ Wielkanoc pokrywa 

się z przybyciem wiosny, bardzo 
popularną tradycją były wielkie 

wiosenne porządki, do których musieli 
przyłożyć się wszyscy domownicy. 

Wierzono, że wymiatając 
brud z domu, pozbywa się 

też zła i nieszczęść, które 
nagromadziły się w nim 

podczas zimy. 
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– My też zawsze sprzątamy na święta – Olga 
uśmiechnęła się do mamy.

– Kolejną tradycją znaną mi z dzieciństwa 
jest topienie Judasza – kontynuowała babcia. 
– Judasz to zdrajca, który wydał Pana Jezusa 
na śmierć. Robiono więc kukłę mającą go 
symbolizować, z siana i starych ubrań. 
Najpierw ciągano ją na łańcuchu po całej 
wiosce, po czym topiono ją w jeziorze. W ten 
sposób wymierzano karę za zdradę.

– My w przedszkolu topimy marzannę – 
wtrącił Julian.
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– To troszkę inny zwyczaj – babcia 
uśmiechnęła się do niego. – Tradycje, o których 
teraz kompletnie już zapomniano, to wieszanie 
śledzia i pogrzeb żuru – dzieci spojrzały 
zdziwione na babcię. – Gdy ja byłam w waszym 
wieku, opowiedziała mi o nich moja babcia. 

– Opowiedz nam – Olga popędziła babcię. 
– Jak słyszeliście w przedszkolu, Święta 

Wielkanocne poprzedza wielki post trwający 
czterdzieści dni. My obecnie traktujemy ten 
czas bardziej symbolicznie. Dawniej jednak 
był to czas naprawdę wielkiego postu. W tym 
czasie jadano głównie śledzie z beczki oraz żur.

– Mama czasem gotuje taką zupę – Olga 
wtrąciła szybko.

– Olguniu, dzisiejszy żurek nie ma nic 
wspólnego z zupą, którą 
jadano dawniej. 
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Wtedy była to chudziutka zupa bez grama 
kiełbasy, mięsa czy jajka. Mało komu 
wtedy smakowała, zwłaszcza że w wielkim 
poście jadano ją codziennie. Wszyscy tak 
bardzo mieli dosyć śledzi i żuru, że zaraz po 
ogłoszeniu końca postu żegnano się z tymi 
potrawami w bardzo widowiskowy sposób. 
Śledzie przybijano gwoździami do drzew, lub 
wieszano je na sznurkach. Karano je tym 
samym za to, że w czasie postu „wygoniły” 
z jadłospisu mięso. Żur zaś był wylewany 
na ziemi – był to tak zwany pogrzeb żuru. 
Żur zwyczajowo podawany był jako pierwsza 
potrawa podczas wielkanocnego śniadania. 
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Symbolizowało to, że okres postu się zakończył. 
Z czasem wielkanocne tradycje zmieniły 
się i znienawidzony dawniej żur, w swojej 
bogatszej i o wiele smakowitszej wersji, stał się 
nieodłączną częścią wielkanocnego menu – dla 
wielu symbolem Wielkanocy. 

– Ja bardzo lubię żurek – Julian uśmiechnął 
się szeroko.

– Ja też – babcia mrugnęła do niego.
– Zna Pani jeszcze jakieś tradycje? – Julian 

zapytał po chwili.
– Pomyślmy – babcia Jadzia zamyśliła się. 

– Znamy już: malowanie pisanek, święconkę, 
święcenie palm, wielki post, 

śniadanie wielkanocne 
i dzielenie się jajkiem, 

śmigus-dyngus, 
wielkie porządki, 
topienie Judasza, 
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wieszanie śledzia i pogrzeb żuru. Nie powiedziałam 
wam jeszcze o wielkim grzechotaniu.

– O czym? – dzieci spytały jednocześnie.
– Wielkie grzechotanie – babcia powtórzyła 

z uśmiechem. – Kiedy w Wielki Czwartek 
milkły dzwony, wokół rozlegał się dźwięk 
kołatek. Obyczaj ten pozwalał na urządzanie 
psot. Młodzież biegała z kołatkami strasząc 
przechodniów. 

– Fajny zwyczaj – Julian uśmiechnął się 
do Olgi.

– To by było chyba wszystko, jeśli chodzi 
o tradycje, które pamiętam – babcia Jadzia 
zaczęła podnosić się z miejsca. – Na mnie już pora.

– Jesteś super, babciu – Olga mocno ją 
przytuliła.

– Cieszę się, że mogłam wam pomóc – babcia 
uśmiechnęła się kolejno do każdego z dzieci.
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Olga i Julian pożegnali babcię, po czym 
wrócili do pokoju dziewczynki, by dokończyć 
zabawę. Oboje nie mogli już doczekać się 
jutrzejszego dnia, by móc opowiedzieć pani Izie 
i innym dzieciom, jakich to ciekawych rzeczy 
związanych z tradycjami się dowiedzieli.

© 2018 Oficyna LEX Sp. z o.o.  
All rights reserved.  

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oficyna Lex Sp. z o.o.
ul. Bukowska 12 / biurowiec WTC

60-810 Poznań

Dział Obsługi Klienta:
tel./fax +48 61 819 88 20

biuro@oficynalex.pl
www.oficynalex.pl


