
Co takiego przedstawiają obrazki poniżej i z jaką wielkanocną tradycją  z 

różnych rejonów Polski jest to związane? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  

 



Zgadnij jakie to tradycyjne wielkanocne potrawy: 

 

 

 



 

 



 

Uzupełniając brakujące wyrazy dowiesz się jaką wielkanocną tradycję 

opisują. 

NIE MA WIELKANOCY BEZ………………………….. 

Zanim jednak je wręczyły wcześniej spędziły wiele godzin na ich przygotowaniu. Było to 

bowiem zadanie typowo kobiece. Wyrabiano je tuż po przed niedzielą ……………. Do 

ich…………….. używano naturalnych barwników uzyskanych z kory dębu lub olchy, łupinek 

cebuli, szczypioru czy też jemioły. Aby je …………..za pomocą patyczków nanoszono na 

nie wosk, a potem zanurzano w barwniku. Gdy już …………….uzyskało pożądany kolor, 

oczyszczano je z wosku. Malowanie ……………… było wręcz konieczne. Jak głosiły 

legendy zaniechanie tej czynności spowoduje koniec świata. 



 

Z …………….. związany jest jeszcze inny, bardzo ciekawy zwyczaj. W radomskiem były 

one prezentem dla chrześniaków, dzieci i kawalerów. Dawniej zakochana w uroczym 

młodzieńcu dziewczyna dawała mu od 30 do 120 ……………..zawiniętych w chusteczkę z 

wyszytymi inicjałami chłopca. W ten sposób okazywała mu swoje uczucia. Chłopiec 

odpowiadał na zaloty w dniu św. Stanisława, czyli 8 maja, wręczając jej np. kolorowe 

wstążki. 

 

…………………………….. 

………………………………….. odbywało się tradycyjnie w Wielką Sobotę w domach lub 

przed ziemiańskim dworkiem. Do XIX w. bowiem to księża odwiedzali wsie, by na miejscu 

pobłogosławić…………... Pokarmy do …………………. przygotowywały gospodynie. 

Bardzo im zależało na tym, by ich ………………było najbardziej okazałe i bogate. Im więcej 

………………. tym lepiej. Można było w nich znaleźć chleb, nabiał, …………, ………….., a 

nawet świńskie łby. Aby jednak przerwać tę rywalizację i zniwelować różnice pomiędzy 

biednymi i bogatymi, księża zabronili tego rytuału. Dlatego dziś do …………… wkładamy 

tylko trochę ……………, ……………….., ……………………, …………………, oraz masło – 

najczęściej w formie ……………….. 

……….   ……………  dla urody 

Wielka Niedziela była czasem dla najbliższej rodziny. Natomiast wielkanocny ……………. 

był poświęcony na rodzinne spotkania i odwiedziny. Na Mazowszu częstym widokiem były 

grupy chłopców i dziewczynek. Miało to związek z tzw. „wiosennym kolędowaniem”. 

Dziewczynki chodziły  tzw. gaikiem, czyli sosnowym drzewkiem ozdobionym kolorowymi 

wstążkami i wydmuszkami. Chłopcy zaś odwiedzali gospodarzy z kogutkiem. Zarówno 

drzewko jak i kogucik symbolizowały siłę rozrodczą i witalność. Z wielkanocnym 

……………………. związana jest jeszcze jedna bardzo popularna i kultywowana do dziś 

tradycja. Mowa o ……………….. Mazowieckie dziewczęta były …………………. dużymi 

ilościami ……………. Wszystko zgodnie z zasadą „żeby lata urody nie zabrały”. Dziś młode 

kobiety raczej unikają …………., ale dawniej w naszym regionie dziękowały za to 

pisankami. 



. 

………………………………… 

Z poświęconym jedzeniem można było wkroczyć w święto Zmartwychwstania Pańskiego. 

Rozpoczynała je ………………………………………… o godzinie 6 rano, która uchodziła za 

najgłośniejszą ciągu w roku. Wszystko za sprawą wystrzałów na cześć Chrystusa. Do tej 

pory w podradomskiej Iłży od północy do godziny 6 rano słychać dźwięk barabanu. Ten 

pochodzący z XVII w. miedziany kocioł jest przechowywany w skarbcu w parafii 

Najświętszej Marii Panny. Wyjmowany jest raz w roku, by dziesięciu mężczyzn mogło w 

nocy obejść miasto i oznajmiać, że Chrystus …………………………... 

Po uroczystej ...........................gospodarze gnali wozami do domu. Ten, który pierwszy 

dotarł do domu miał w latem zbierać obfite plony. Często też po powrocie obmywali się 

wodą w strumieniu, by pozbyć się chorób i złych mocy. Przy wielkanocnym stole dzielono 

się poświęconymi jajkami i zasiadano do posiłku. W biedniejszych rodzinach zajadano się 

gotowanymi jajami, ćwikłą, a z wędlin podawano najczęściej kaszankę. U bogatszych 

gospodarzy nie mogło zabraknąć słodkich bułek, bab wielkanocnych, wędlin i gotowanej 

szynki. Natomiast na dworskich stołach, obok jaj, serów i kiełbasy, królowały mazurki, 

pasztety, torty, sękacze. 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY 

 


