
Wielkanocne obyczaje

Pierwsza część prezentacji koncentruje się na tradycjach 
Wielkanocnych naszego regionu. W drugiej części poznajemy 

zwyczaje Wielkiej Brytanii.
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Tygodnia





Wielka sobota



Niedzielę Wielkanocną spędzali górale w domu, w gronie 
rodziny, bez gości. Dziś jest to czas rodzinnych spotkań 

przy wielkanocnym stole.



Palma wielkanocna



• Palmy do kościoła zanosiły
kobiety i dziewczęta.

• Poświęconą palmą głaskano
bydło, by miało lśniącą sierśd. 

• Dzieciom dawano do połykania
bazie, by nie chorowały na gardło.

• Zatknięty w palmie cis miał moc
uzdrawiania i odżegnywania zła.

• Jałowiec miał moc
oczyszczającą.



Ciekawostka





Wielkanocny koszyk

Wiklinowy lub wyplatany ze słomy ozdabiano białą
serwetką i gałązkami zielonego mirtu, bukszpanu lub 

borówki



Jajko

• Jest do dziś symbolem życia i
płodności.

• Do koszyczka wkładano
kraszanki gotowane w roślinnym
wywarze nadającym skorupce
odpowiedni kolor, następnie zdobiono
je w różnorodne wzory.

• Tradycyjne śniadanie wielkanocne
rozpoczynano od podzielenia się
jajkiem i złożenia życzeń.



Baranek 



Z kurkiem po dyngusie



Poniedziałek
Wielkanocny

Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w Poniedziałek
Wielkanocny jest związana z praktykami Słowian, którzy czcili radośd
po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Śmigus i dyngus przez
długi czas były odrębnymi obyczajami. Śmigus głównie polegał na
symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i
oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie
z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Na śmigus
nałożył się zwyczaj dyngusowania (dyngowanie), dający możliwośd
wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Dyngus związany
był z folklorystycznymi praktykami Słowian i polegał na odwiedzaniu
znajomych i przypadkowych osób. Wizytom zazwyczaj towarzyszył
poczęstunek, bądź darowizna z zaopatrzeniem na drogę.



W okresie Wielkiego Postu, śpiewano pieśni wielkopostne. Ten zwyczaj jest
kontynuowany do dziś. Dla tych, którzy chcieliby się nauczyd wielkopostnych
śpiewów zapraszam do wirtualnych zajęd, które prowadzi p. Brygida Sordyl,
instruktorka śpiewu ludowego, w ramach „Kalendarium Pieśni Żywieckiej.”



A teraz 
króciutko o 
wielkanocnych 
zabawach w 
Wielkiej 
Brytanii.



W Wielkiej Brytanii z okresem wielkanocnym 
związane są dwie popularne zabawy.

• Easter egg hunt

To zabawa organizowana w Wielką Niedzielę.                                   
Polega ona na znajdywaniu ukrytych przez                          
wielkanocnego zajączka świątecznych jajek.                                        
Mogą być to tradycyjne pisanki lub też                                            
czekoladowe jajeczka.



•Easter Egg Rolling 
W Wielki Poniedziałek, który jest dniem kończącym okres 

świąteczny, zazwyczaj organizowana jest zabawa Egg Rolling.                                                      

Egg Rolling to nic innego                                                                                         
jak wyścig świątecznych jajek,                                                                                  
które puszczane są przez                                                                               
uczestników z górki.                                                                                     
Osoba, której jajko jako                                                                               
pierwsze znajdzie się u podnóża                                                                            
górki w nienaruszonym                                                                                
stanie wygrywa.



Zabawy dla chętnych!
Klikając w poniższe obrazki możesz zagrać w Wielkanocne                   
sudoku lub Wielkanocny labirynt.                                    
(Jeśli chcesz zagrać w obie gry, po skończeniu jednej, musisz wrócić do prezentacji i kliknąć w 
drugą. Na końcu każdej z gier pokazuje się slajd z pisankami i cyframi, zignoruj go, nie będzie Ci 
potrzebny).

Wielkanocne sudoku Wielkanocny labirynt

https://view.genial.ly/604bcf3175d4ff0d8c06896e?fbclid=IwAR1D84P29eZ3I5D6Ojvii8q6fcT60o8AUhP6QwcUlw16G-ldBq0oO6p2L8w
https://view.genial.ly/6049f3ec30061e0d2843add1?fbclid=IwAR38l84TA1xBklbV0yZdfXcjt13W_l1xg8EUoPXahwc32XfNxHz9LUr957U

