
                       Wielkanoc 

Wielkanoc to najstarsze święto w chrześcijańskiej kulturze, obchodzone już od II w. n.e. 

Według tradycji, zaczyna się już w Wielką Sobotę, tuż po zachodzie słońca. Święta 

Wielkanocne niosą ze sobą ciekawostki dotyczące dawnych ludowych zwyczajów, 

starosłowiańskich wierzeń, symboliki pokarmów, historii wielkanocnych pisanek i wielu 

innych. Pieczenie mazurków i drożdżowych babek, malowanie jajek, zanoszenie palemki do 

domu i przynoszenie podarków przez zajączka nabiera większego sensu.  

 

Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? 

Zdjęcie przedstawiające ciasto "Mazurek" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazurek to wyjątkowo słodkie ciasto, pieczone zazwyczaj na kruchym cieście i bogato 

zdobione przeróżnymi bakaliami. Mazurki przywędrowały do polskiej tradycji z Azji, a 

najprawdopodobniej z Turcji. Dekoracje wykonane z lukru i bakalii, które widnieją na 

powierzchni ciasta, mają nawiązywać do zdobionych tureckich dywanów. Ciasto zwiemy do 

dzisiaj „mazurkiem”, bo jego wypiekiem jako pierwsze zajęły się kobiety mieszkające na 

Mazowszu.  Słodkie ciasto ma być nagrodą po trwającym 40 dni Wielkim Poście. 



Dlaczego wielkanocna baba to „babka”? 

Zdjęcie przedstawiające ciasto-babkę 

 

 

Wielkanocny zwyczaj pieczenia bab również przywędrował do nas z innych krajów. W tym 

przypadku od naszych sąsiadów z Litwy i Białorusi.  Ciasto o stożkowym kształcie zawdzięcza 

swoją nazwę podobieństwu do kolistych spódnic, ubieranych od święta przez starsze kobiety 

na wsiach. 

 

 

 

 

 



Propozycja wykonania pracy plastycznej ,,Zajączek Wielkanocny” 

BĘDZIE NAM POTRZEBNE: 

kubek biały plastikowy, 

biały blok techniczny, 

blok z kolorowymi kartkami, 

  taśma klejąca,  

taśma dwustronnie klejąca, 

klej, 

marker czarny/ mazak wata/gaza, 

 rzeżucha 

1. Na białym bloku technicznym narysuj dwa długie i chude owale uszy. Wytnij je. Na różowej 

kartce narysuj dwa mniejsze owale. Należy je wyciąć i przykleić je wewnątrz tych wyciętych z 

białego kartki  

2. Po wyschnięciu kleju przyklejamy uszy z tyłu taśmą klejącą. 

3. Na czarnej bądź białej kartce rysujemy paski około 2 cm na wąsy od zajączka. Wycina się je i 

przykleja na taśmę dwustronną znajdującą się na środku kubka (ze strony przeciwnej niż uszy). 

4. Z różowej kartki rysujemy trójkąt zaokrąglony na końcach(będzie to nosek zajączka) i się 

wycina. Nosek przykleja się go wierzchołkiem do dołu na środku wąsów z pasków.  

5. U góry rysujemy markerem bądź mazakiem oczy oraz pyszczek zajączkowi . 

6. Na koniec wypychamy kubek watą/gazą i rozprowadzamy równomiernie nasiona rzeżuchy 

 



 

Zdjęcie przedstawia gotową pracę plastyczną "Zajączek Wielkanocny" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielkanocne zajączki z rolek po papierze toaletowym 

Kolejnym  pomysłem na wielkanocną pracę plastyczną którą możecie wykonać to jak 

zrobić zajączki z rolek po papierze toaletowym. W każdym domu jest ich zazwyczaj całe 

mnóstwo. Zrobienie w ten sposób zajączka czy jakiegokolwiek innego zwierzątka jest bardzo 

proste. Wystarczy jedynie kilka elementów i nasz zajączek będzie gotowy. Możecie użyć 

wiosennych kolorów bądź bardziej naturalnych, np. odcieni brązu i szarości. Wszystko zależy 

od tego jaki efekt chcecie otrzymać. 

 

Co nam będzie potrzebne do jego wykonania? 

-rolka po papierze toaletowym 

-kolorowy karton lub specjalna samoprzylepna pianka. Potrzebna nam ona będzie do 

obklejenia rolki i wykonania uszu i nóżek naszego zajączka. Znajdziecie ją w sklepie 

plastycznym w wielu kolorach i wzorach. Jej zaletą jest to że posiada ona od spodu klej (to 

rodzaj naklejki) a dodatkowo ładnie układa się na rolce (nie zawija się, nie marszczy, nie 

przemaka od nadmiaru kleju, itp.). 

-różowy pomponik do wykonania noska oraz biały aby zrobić ogonek 

-klej na gorąco lub klej introligatorski do przyklejania naszych elementów 

-cienki drucik do wykonania wąsików zajączka (może być florystyczny- kupicie taki w 

kwiaciarni, lub każdy inny jaki tylko macie, a który będzie na tyle cienki że pozwoli przeciąć się 

na kawałki) 

-plastikowe oczka 

-nożyczki 

 

 

 

 



Zajączki z rolek – jak je wykonać krok po kroku? 

 

W pierwszej kolejności odmierzamy odpowiednią wielkość piankowej kartki lub kartonu, tak 

aby obkleić nią dokładnie całą rolkę. Można pomóc sobie przykładając do niej rolkę i 

odrysowując od spodu odpowiednią długość linijką. 

Następnie obklejamy rolkę oraz wycinamy z kartonu kształt uszu zajączka oraz jego nóżek. 

Rolkę okleiłam też od góry od środka, by nie było widać szarego jej nieestetycznie 

wyglądającego papieru. 

Druciki tniemy na równej długości odcinki. Przyklejamy je w miejscu gdzie zajączek będzie miał 

mieć wąsiki. Do tego idealny będzie klej na gorąco. Miejsce klejenia zasłaniamy pomponikiem- 

noskiem. 

Na koniec za pomocą kleju na gorąco lub kleju introligatorskiego przytwierdzamy także oczy, 

ogonek, nóżki oraz uszy zajączka. 

 

Zdjęcie przedstawia pracę plastyczną Zajączki 

 



Piosenki na Wielkanoc 

Piosenki wielkanocne powinny być radosne, jak samo święto Zmartwychwstania Pańskiego. 

Znajdziecie tu wesołe i śmieszne piosenki o Wielkanocy, zajączkach, pisankach, kurczaczkach, 

Śmigusie dyngusie, zwyczajach wielkanocnych, wielkanocnym stole. Śpiewaj z nami! 

Możecie je śpiewać z dziećmi np. podczas robienia pisanek. 

 

Wielkanoc 

Wielkanoc! Wielkanoc!                

Wielka radość w sercu, 

gdy stąpasz po świecie 

kwitnącym kobiercu. 

 

Na stole pisanki, 

pięknie malowane. 

Wśród zieleni trawy 

cukrowy baranek. 

 

Bazie w wazoniku, 

ciasta i wędliny... 

Wielkanoci wielkie 

Spotkanie rodziny. 

Biją dzwony, złote dzwony, 

coraz głośniej, prędzej, 

zaraz jajkiem wielkanocnym 

podzielimy się, jak sercem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

https://www.youtube.com/watch?v=o0aZn28rwVM 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/watch?v=o0aZn28rwVM


Życzenia Wielkanocne!!!!! 

Czego życzyć na Wielkanoc? Jak składać świąteczne życzenia? Przede wszystkim powinny być 

szczere i płynąc prosto z serca. Mogą być napisane lub wyrecytowane w formie wierszyka. 

Wszystkie na pewno ucieszą tych, do których będą skierowane. Oto jedna z propozycji życzeń 

wielkanocnych dla dzieci.  

Niech te Święta Wielkanocne będą zdrowe i owocne, 

Pełne uśmiechów od ucha do ucha, 

Niech humor nie opuszcza żadnego zucha. 

Bo trzeba nam w te Święta trochę wytchnienia, 

Czasu tylko z rodziną i mocy marzeń do spełnienia. 

Kolejne życzenia wielkanocne dla dzieci w formie zabawnego wierszyka. Mnóstwo w nich 

śmiechu, dziecięcej radości, skaczących baranków, zajączków, wesołych kurczaczków i 

szalonych pisanek. Świetne życzenia świąteczne z przymrużeniem oka, zobaczcie! 

Nasze jajka oszalały, całe się wymalowały! 

Baran skoczył ze stolika – chodźcie jajka do koszyka. 

Zając z trawy dziś wyskoczył, pięknej życzy Wielkanocy. 

I kurczaczek mały krzyczy – wszystkim życzy dziś słodyczy. 

Niech dziś w sercu radość gości i wygoni wszelkie złości. 

Wesołych świąt! 

 

 

 

 



Wykreślanka Wielkanocna (1 zdjęcie) 

 

 

 



                     Kolorowanka wielkanocna(1zdjęcie) 

 

 



 

 

 

 



Na koniec zapraszamy dzieci na Wielkanocną podróż w czasie i wizytę w Muzeum Rolnictwa 

im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 

  

https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/niecodziennik-muzealny-

okres-przedswiateczny-w-tradycyjnym-gospodarstwie-wiejskim 

 

https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/niecodziennik-muzealny-

muzeum-pisanki 

 

 

https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/niecodziennik-muzealny-okres-przedswiateczny-w-tradycyjnym-gospodarstwie-wiejskim
https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/niecodziennik-muzealny-okres-przedswiateczny-w-tradycyjnym-gospodarstwie-wiejskim
https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/niecodziennik-muzealny-muzeum-pisanki
https://www.muzeumrolnictwa.pl/aktualnosci/aktualnosci-biezace/niecodziennik-muzealny-muzeum-pisanki

