
Wielkanoc
Tradycje i zwyczaje



Wielkanoc w Polsce

Święta Wielkanocne w Polsce 
są niezwykle barwne, 
towarzyszy im wiele 
religijnych i ludowych 
obrzędów. 



Niedziela palmowa

Zwana Kwietną lub Wierzbną, 
była wstępem do Wielkiego 
Tygodnia. W ten dzień wierni 
uczestniczą we mszy, podczas 
której ksiądz święci palmy –
symbol odradzającego się 
życia.



Wielki Tydzień

Wielki Tydzień jest ostatnim 
tygodniem przed Wielkanocą, 
a jego najważniejszą cześć 
stanowi tzw. Triduum Sacrum 
(Święte Trzy Dni), które 
tworzy zespół obrzędów i 
nabożeństwa odprawianych w 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę.



Wielka Sobota
• Wielka Sobota jest ostatnim dniem postu. Rano w kościele święci się pokarmy, a 

wieczorem ogień i wodę.

• Do koszyczka wkłada się jajka, kiełbasę, chleb, sól, chrzan i baranka. Baranek jest z 
cukru, ciasta lub wosku. Koszyk przyozdabia się gałązkami bukszpanu i nakrywa 
białą serwetką.



Wielkanocny koszyczek -
święconka



Wielka Niedziela
• W Wielką Niedzielę o świcie 

dźwięk dzwonów obwieszcza, że 
rozpoczęły się obchody dnia, w 
których Chrystus zmartwychwstał.

• W Wielką Niedzielę rodziny 
wspólnie zasiadają do uroczystego 
śniadania wielkanocnego.

Składają sobie życzenia i dzielą 
się się święconką.



Wielkanocne 
potrawy

• Barszcz biały lub żurek

• Biała kiełbasa

• Chrzan

• Ćwikła



Wielkanocne 
ciasta
• Babka wielkanocna

• Mazurek

• Sernik

• Pascha



Poniedziałek 
Wielkanocny, czyli 

Śmigus-dyngus

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto 
lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe 
znamy. Oblewać można było wszystkich i 
wszędzie.

Kiedyś to głównie chłopcy oblewali wodą 
dziewczęta.



Tradycja malowania jajek

• Malowanie jajek to świąteczna 
tradycja ciesząca się 
dużą popularnością zwłaszcza 
wśród najmłodszych.

• Czy Wiecie, że malowane 
jajka mają też swoje nazwy?



Kraszanki – to 
inaczej 
malowanki, 
byczki. 
Są to jajka bez 
wzorków, 
jednobarwne.



Pisanki – jajka 
zdobione 
specjalnym 
pisakiem. Na 
skorupkę jajka 
nanosi się 
roztopiony wosk, 
rysując wzór.



Skrobanki – to 
ufarbowane jajka, 
których skorupki 
skrobie się 
ostrym 
narzędziem.



Oklejanki - to 
jajka oklejane, 
np. farbowaną 
słomą, włóczką, 
wycinankami z 
papieru.



Zdrowych, radosnych, 
spokojny i spędznych 
w gronie najbliższch 

Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka oraz 

mokrego dyngusa.

Życzą uczące Was 
Panie.


