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I. To warto wiedzieć
Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (ur. 1940) – polska
pedagog, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Wspomagania Rozwoju
i Edukacji Dzieci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie. Autorka koncepcji "Dziecięcej matematyki", której główny cel
stanowi wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie
kształtowania pojęć matematycznych.
Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na
świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości,
które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do
kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest
aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą
się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez
wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są
osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko
tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność.
Edukacja matematyczna musi być także połączona z kształtowaniem
odporności emocjonalnej, ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych
oraz z intensywnym rozwojem. Wiek przedszkolny jest szczególnym okresem
w rozwoju dziecka z uwagi na sposób poznawania rzeczywistości, dokonujący
się poprzez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się oraz
ze względu na środowisko wychowawcze domu i przedszkola. Następuje w tym
okresie znaczny postęp w rozwoju umysłowym dziecka. Edukacja
matematyczna według propozycji E. Gruszczyk - Kolczyńskiej sprzyja
stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje
je do nauki matematyki w szkole. W kącikach matematycznych w naszym
przedszkolu w śród środków dydaktycznych szczególne miejsce zajmują te,

które sprzyjają kształtowaniu myślenia matematycznego, poznawaniu reguł
matematycznych – zgodnie z zasadą przekazaną przez prof. Edytę Gruszczyk –
Kolczyńską, że najlepszym sposobem poznawania matematyki są osobiste
doświadczenia dziecka. W zależności od grupy wiekowej dzieci mają
możliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela
podczas zajęć dydaktycznych między innymi takimi środkami dydaktycznymi
jak:
 Kolorowe nakrętki do liczenia, segregowania, klasyfikowania, układania
rytmów,
 Kolorowe korale do nawlekania (wg danego kodu)
 Drewniane patyczki różnej wielkości i grubości - do mierzenia długości
i segregowania
 Miarki krawieckie
 Tasiemki do mierzenia długości
 Komplety obrazków do segregowania, klasyfikowania wg kodu,
przeliczania itp.
 Liczmany - kolorowe patyczki, klamerki
 Papierowe monety
 Kostki do gry ( duże, średnie, małe)
 Piankowe figury geometryczne
 Klocki magnetyczne z figurami i cyframi
 Liczydło
 Pudełko z guzikami do klasyfikacji
 Waga
 Gry planszowe
 Szablony zegarów
 Zestawy historyjek obrazkowych
 Kolorowe miseczki do segregacji
 Patyczki i piłeczki do konstruowania brył geometrycznych
 Zestaw małego konstruktora
 Pudełko z pomocami do „kodowania na dywanie”
 Wiatrak matematyczny
Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do
posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których
dochodzą poprzez samodzielne działanie. Zdaniem E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
program edukacji matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje
następujące kręgi tematyczne:

1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą
dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co
się wokół niego znajduje. Umiejętności te przydadzą się w szkole na lekcjach
matematyki i środowiska społeczno-przyrodniczego.
2. Rytmy, traktowane jako sposób rozwijania umiejętności, skupiania uwagi na
prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Jest to ważne przy
nabywaniu umiejętności liczenia oraz dla zrozumienia sensu mierzenia.
3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania,
obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez
liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.
4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest tu
dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej, co jest
przecież kształtowane na lekcjach matematyki w klasie pierwszej.
5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości, w zakresie dostępnym
dzieciom w wieku przedszkolnym. Będzie to potrzebne w szkole, a także w
życiu codziennym.
6. Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych
potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to dobre wprowadzanie dzieci do
zadań o zbiorach i ich elementach.
7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, jest dalszym
doskonaleniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich
do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole.
8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, obejmuje także kształtowanie
ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania
zadań.
9. Mierzenie płynów , to ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć, że np.
wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej.
Doświadczenia te ułatwią dziecku zrozumieć sens mierzenia i rozwiązywanie
zadań.
10. Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych.
11. Konstruowanie gier przez dzieci, hartuje odporność emocjonalną i rozwija
zdolności do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności
rachunkowych dzieci.
Omówione kręgi tematyczne potwierdzają znaczenie świadomej edukacji
matematyki dla opanowania przez dzieci podstawowych umiejętności. Proste
i doświadczalne przekazanie niełatwych tematów skutkuje pozytywnymi

osiągnięciami przedszkolaków. W programie Dziecięca matematyka autorka
ukazuje i dokładnie opisuje każdy z 12 kręgów tematycznych, jakie powinien
opanować przyszły uczeń. Kierując się wskazówkami i zaleceniami autorki
możemy w udokumentowany sposób pomóc wychowankom.
Wprowadzając poszczególne zabawy już od najmłodszych lat, świadomie
kierujemy rozwojem dzieci i wyposażamy je w umiejętności potrzebne do
kształtowania odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych. Dorobek
naukowy Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i poparty licznymi ćwiczeniami oraz
dygresjami zawartymi w jej publikacjach świadczą o bogactwie doświadczeń
i wnikliwych obserwacjach autorki. Rodzice i nauczyciele powinni pamiętać nie
tylko o wspieraniu rozwoju i zachęcaniu dziecka do pracy, ale również
o pozytywnym wzmacnianiu i pochwałach za osiągane umiejętności.
Zaznajamiając się z koncepcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, warto
poznać i poddać własnym przemyśleniom podejście do nauki matematyki, jakim
się ona kieruje. Autorka uważa, że oprócz placówek, takich jak przedszkole czy
szkoła, matematyki można uczyć podczas wszelkich sprzyjających sytuacji
życia codziennego. Przykładem może być nie tylko dom, ale również park,
ogród i wiele innych miejsc. Świetnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność
liczenia może być sprawdzanie ile jest drzew z jednej, a ile z drugiej strony alei
w parku. Ich liczbę można porównywać; sprawdzać czy jest ich tyle samo
z dwóch stron, czy z którejś strony jest więcej drzew? W takiej sytuacji
zadajemy dziecku pytanie: o ile więcej? o ile mniej?.
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska podkreśla, że w nauczaniu matematyki
najważniejszą rolę odgrywają osobiste doświadczenia dziecka. Jeżeli są one
różnorodne i w odpowiedni sposób zorganizowane mogą przyczynić się do
rozwoju myślenia i kształtowania odporności emocjonalnej. Ważne, aby zajęcia
prowadzone były w sposób ciekawy, interesujący dla dziecka i obejmujący
zarówno zadania indywidualne, jak i grupowe.
Opracowała –Edyta Pawlukiewicz

II. Klub ciekawej książki
Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały
Joanna Faber, Julie King, Beata Horosiewicz, Coco
Podręcznik niezbędny dla każdego, kto w domu czy w pracy ma do
czynienia z małymi dziećmi, poprzedzony przedmową Adele Faber,
jedną z autorek bestsellerowego Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.
Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, nazwanego przez The
Boston Globe biblią wychowania.
Jak poradzić sobie z maluchem, który nie chce myć zębów, odmawia jedzenia warzyw lub
rozrzuca książki po całym pokoju? Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały to kompendium
wiedzy dotyczącej wychowania dzieci w wieku 2-7 lat. Autorki, Joanna Faber (córka Adele) i
Julie King dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także
wyciągają wnioski z wielu rozmów z rodzicami i specjalistami i za pomocą autentycznych
historii oraz komiksów znanych z poprzednich tytułów w serii dostarczają szeregu
praktycznych narzędzi i wskazówek, jak się komunikować, rozmawiać i rozwiązywać trudne
sytuacje, nie ignorując przy tym potrzeb dziecka ani swoich.
Książkę warto przeczytać, pokazuje praktyczne porady jak radzić sobie z maluchem np. w
sytuacjach kiedy nie chce zrobić tego co musi np. iść spać. Porady nakierowane są na
dziecko, biorą pod uwagę jego potrzeby i emocje, nie ma tu zmuszania, ale zamienia się wiele
czynności w zabawę, przez co dziecko samo chętnie je wykonuje. Książka pokazuje jak
ważne jest akceptowanie trudnych emocji dziecka, a nie zaprzeczanie im. Wiele przykładów z
życia wziętych, mało teorii, więc można szybko wykorzystać dane zwroty, pomysły czy
przykłady w codziennym życiu.
Serdecznie polecam
Mariola Makaruk

III. Kalendarium wydarzeń
przedszkolnych
STYCZEŃ








Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe.
Udział w Musicalu „Niezwykłe Boże Narodzenie” w BCK w Białej Podlaskiej –
dzieci z oddziału III, IV, V,
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – wszystkie grupy wiekowe.
Teatrzyk pt. „Rady dobrej wróżki” w wykonaniu aktorów Teatru MAGIK
z Białegostoku - wszystkie dzieci.
Koncert Dzieci – Dziadkom w BCK w Białej Podlaskiej – dzieci z oddziału III, IV, V.
Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr
13 pt. „Aniołek bożonarodzeniowy” - dzieci z wszystkich grup wiekowych.
Bal karnawałowy – dzieci z wszystkich grup.

LUTY









Zajęcia otwarte dla rodziców z edukacji matematycznej – oddział I, II, III, IV, V.
Wyjazd do kina na film pt. „Pszczółka Maja – miodowe igrzyska” - dzieci z oddziału
II, III, IV, V.
Cykliczne spotkania bibliotece – wszystkie grupy wiekowe.
Słuchanie bajek czytanych w języku angielskim – dzieci z oddziału V.
Udział dzieci z oddziału V w lekcji matematyki w klasie I.
Wzbogacenie kącika czytelniczego „Wędrująca książka” o pozycje literatury
dziecięcej o tematyce patriotycznej.
Wycieczka do kuchni –dzieci z oddziału I

MARZEC












Konkurs wiedzy matematycznej Mistrz rachunków – grupa V.
Udział dzieci z oddziału IV w lekcji matematyki w klasie I.
Konkurs recytatorski Wierszolandia 8 „Wierszyki matematyczne ” - dzieci z oddziału
III, IV, V.
Słuchanie bajek czytanych w języku angielskim – dzieci z oddziału V.
Założenie zielonego kącika przyrody - wszystkie grupy wiekowe.
„Dzień Kobiet” – wręczenie przez chłopców upominków koleżankom z grupy –
wszystkie grupy wiekowe.
Wyjazd do PSW na przedstawienie pt. „Przygody Baltazara i Wawelskiego
Smoka” w wykonaniu aktorów z Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia dzieci z grupy IV, V.
Zajęcia w Multicentrum – dzieci z oddziału IV.
Zajęcia warsztatowe w Muzeum Południowego Podlasia - dzieci z oddziału V.
Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe.













Wycieczka do sklepu spożywczego – dzieci z oddziału I
„Polska - nasza Ojczyzna” – zajęcia edukacyjne w bibliotece Barwnej – dzieci z
oddziału II, IV, V.
Udział w konkursie plastycznym pt. „ Najciekawsza kartka, stroik i pisanka
wielkanocna” organizowanym przez KK „Eureka” – grupa III, IV, V.
Powitanie wiosny – dzieci z oddziału I, II.
Rodzice czytają dzieciom – oddział I i II
Wycieczka do księgarni – dzieci z oddziału V.
Wycieczka do kwiaciarni – dzieci z oddziału III.
Wycieczka na cmentarz - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy
Wojska Polskiego poległych w 1939 r. – dzieci z oddziału III.
Spotkanie dzieci z oddziału III z harcerzami i zuchami z 13 Bialskiej Grunwaldzkiej
Drużyny Harcerskiej „Astus”.

IV. Coś dla przedszkolaka

V. Mamo, Tato zrób to ze mną!
Ozdoby wielkanocne z papieru - baranek
Wielkanocny baranek to ewidentnie jedna z najważniejszych postaci Świąt Wielkanocnych,
nie może zatem zabraknąć jej podczas tworzenia świątecznych dekoracji. Do przygotowania
wielkanocnego baranka z papieru potrzebne nam będą: biały oraz szary papier, rolka po
ręczniku papierowym, patyczki do uszu, klej i nożyczki.
Wykonanie tej ozdoby wielkanocnej z papieru
zaczynamy od przecięcia papierowej rolki na
wysokość 6 cm. Patyczki do uszu ucinamy i
wykorzystujemy tylko ścięte końcówki. Będą one
służyły jako futerko baranka. Z szarego papieru
wycinamy okrąg, a brzegi docinamy w falę.
Ścięte końcówki patyczków przyklejamy do rolki
papierowej. Zaczynamy od góry idąc coraz to
niżej. Podobnie postępujemy z wyciętym
okręgiem, jego oklejamy patyczkami w dwa
rzędy. Z białego papieru wycinamy twarz
baranka i dorysowujemy oczy. Głowę łączymy z tułowiem. Taka wielkanocna ozdoba z
papieru świetnie będzie wyglądać na stole czekając na gości.

Ozdoby wielkanocne z papieru - kurczak
Do przygotowania tej kolorowej ozdoby
wielkanocnej z papieru potrzebne nam będą:
żółty i czerwony papier, zielona bibuła, żółta
rafia, gałązki wierzbowe, rolka po ręczniku
papierowym, nożyczki, klej oraz czarny mazak.
Rolkę tniemy na wysokość 6 cm następnie z
papieru wycinamy elementy kurczaka. Kółko,
które będzie naszym tułowiem, oczy, dziób,
grzebień, nogi oraz skrzydła. Jeden z dłuższych
boków kawałka bibuły nacinamy w 0,5cm paski.
Kurczaka składamy w całość. Na skrzydła
przyklejamy kawałki pociętej rafii. Bibułę
przyklejamy do kawałka rolki po papierze. Kurczaka z papieru mocujemy klejem do gałązek
wierzbowych, a następnie umieszczamy go na rolce z bibułą. Można dodatkowo dołączyć do
gałązek wierzbowych karteczkę, tak by całość przypominała flagę i zapisać na niej imię
przybywającego gościa na wielkanocne śniadanie. Wówczas to ozdoba wielkanocna z
papieru doskonale sprawdzi się na świątecznym stole!

VI.

Czytamy z Mamą i Tatą

VII .Zwyczaje wielkanocne na świecie
Stara ludowa prawda głosi, że co kraj to obyczaj. Przenieśmy się więc na
chwilę w podróż dookoła świata, aby poznać zwyczaje i tradycje wielkanocne w innych
państwach, nie tylko tych europejskich.

Czechy
W piątek, zarówno w miastach jak i na wsi maluje się pisanki. Czesi kupują tego dnia także
baranki z biszkoptowego ciasta, masowo wypiekane przez cukierników. Kolejne dni to czas
zadumy nad magią świąt wielkiej nocy.
Najbardziej lubiany jest wielkanocny poniedziałek. W tym dniu kilkuosobowe grupki
chłopców odwiedzają domy rówieśniczek i kiedy te obleją ich wodą - smagają je
„pomlazkami”.
Pomlazki to młode wierzbowe gałęzie splecione w warkocze. W niektórych regionach Czech
zamiast pomlazkami, chłopcy biją dziewczęta długimi gałęziami jałowca - twardymi,
sprężystymi i okrytymi ostrymi szpilkami. Obite dziewczyny wyrzucają ich z domów i
wrzucają do strumyków lub wanien z wodą. Na znak zgody wiążą na pomlazkach kokardki z
karbowanej bibułki. Zwyczaj ten obchodzony jest w domach, w którym mieszkają panny na
wydaniu.
Następnym elementem spotkania chłopców z dziewczynami jest poczęstunek. Goście
częstowani są pisankami, słodyczami i palenką. To wódka pędzona ze śliwek, moreli lub
wiśni.
Poniedziałkowe spotkanie przy stole zdobią baranki z ciasta i słodycze. Na żadnym stole nie
może zabraknąć pomlazki .
Innym zwyczajem Czechów jest szmigrus. To obyczaj, który przejęły przez dzieci.
Przypomina on nieco bożonarodzeniowe kolędowanie, ponieważ polega na spacerze z
koszyczkiem po domach sąsiadów i zbieraniem łakoci w zamian za śpiew i życzenia.

Włochy
Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą w
wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypomina
nieco wyjazd na majówkę.
Najważniejszym momentem świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest baranina lub
jagnięcina. Jako przystawkę podaje się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze danie
serwuje barani rosół z pierożkami cappelletti, a na drugie: pieczone jagnię. Włosi nie mają
zwyczaju święcenia pokarmów a symbolem jest dla nich baranek.
Swoje tradycyjne ciasto colomba, czyli gołębica, Włosi kupują przeważnie w cukierni.

Meksyk
Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie
uczestniczą w procesji i święcą gałązki palm. Później zostają spalone i wykorzystane jako
popiół do posypywania głów. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki
i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i święcenia jaj. Coraz
częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki z czekolady. Jest to wpływ
amerykańskiej kultury.
Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu
pokazy sztucznych ogni, zabawy w wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z
ulicznych budek.
Poniedziałek wielkanocny rozpoczyna Semana Pascua, czyli Tydzień Paschalny. Semana
Santa i Semana Pascua to łącznie dwa tygodnie wolne od pracy i szkoły.

Wielka Brytania
Wielkanocne zwyczaje w Anglii miały swój początek długo przed nastaniem
chrześcijaństwa.
Nawet nazwa świąt obchodzonych w anglosaskiej tradycji zawdzięcza swoją nazwę bogini
wiosny Eostre. W Wielkanocnej tradycji jaja to symbol wiosny i nowego życia. Dawniej
dekorowano je farbami, obecnie zostają wyparte przez czekoladowe jajka. Na północy kraju,
w Preston, obowiązuje zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które znajdzie się
najdalej - wygrywa. W innych regionach ludzie bawią się trzymając jajko w dłoni i uderzając
w jajko przeciwnika. Przegrywa ten którego jajo pierwsze zostanie uszkodzone.
Symbolem świąt na wyspach jest zając. To pozostałość po tradycji polowania na zające, którą
rozpoczynano właśnie w czasie Wielkanocy.

Australia
Święta na tym kontynencie to mieszanka angielsko-irlandzkich obyczajów. Bardzo popularne
jest spożywanie wspólnego wielkanocnego śniadania w gronie ubogich. Spotkania
organizowane są w kościołach, wspólnie z duchownymi. W poniedziałkowy poranek dzieci
podobnie jak w Niemczech, zbierają jajka w ogrodzie a następnie wymieniają się z
rówieśnikami.
Tradycyjny wielkanocny posiłek składa się z wieprzowiny i smażonego kurczaka z
ziemniakami, marchewką i dynią.

Niemcy
U naszych zachodnich sąsiadów podobnie jak u Polsce najważniejszymi dniami wielkiej nocy
jest piątek, niedziela i poniedziałek. W niedzielę wielkanocną rodzice chowają pomalowane
jaja, zajączki z czekolady oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub ogrodzie.

Stany Zjednoczone
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są
konkursy na najciekawszy Easter Bonnet, czyli wielkanocny kapelusz. Zwyczaj
zapoczątkowały kobiety, ale coraz częściej można spotkać w nich również małych chłopców.
Na świątecznym stole oprócz jajek, pieczonej szynki w słodkim sosie i ciast, nie ma
specjalnych potraw.
Dzieci zbierają jajka schowane przez Easter Bunny, a później muszą je zjeść. W Stanach z
okazji świąt zajączek przynosi dzieciom prezenty. W koszyczku znajdą się najczęściej
słodycze, owoce oraz drobne upominki.

Rosja
Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą. Zgodnie z przyjętym w Cerkwi kalendarzem
juliańskim, święto to obchodzi się nieco później niż u katolików.
Przed świętami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni prawosławni nie powinni spożywać
mięsa, ryb, nabiału i białego pieczywa. Większość rosyjskich restauracji w tym okresie
oferuje specjalne postne menu. Jada się np. grzyby, kapustę i inne warzywa, a także wiele
gatunków ciemnego chleba. Ścisły post obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
W Wielki Piątek w cerkwiach czytane są fragmenty Pisma Świętego przedstawiające Mękę
Pańską. W sobotę, podobnie jak w Kościele katolickim, następuje poświęcenie pokarmów.
Rosjanie święcą jajka - symbol życia, a także wielkanocne baby i paschę, czyli potrawę z
białego sera, utartego z masłem, żółtkami i bakaliami. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę
Wielkanocną odbywają się nabożeństwa połączone z uroczystą procesją wokół świątyni.
Wówczas wierni obchodzą cerkiew trzymając w rękach świece. Msza trwa kilka godzin.
Niedziela zaczyna się od radosnego bicia dzwonów, zwiastujących zmartwychwstanie
Chrystusa. Pozdrowienia Christos woskresie” (Chrystus zmartwychwstał) i trzykrotnie całują
w policzek. Tego dnia Rosjanie obdarowują się również kolorowymi pisankami, i drobnymi
prezentami mającymi sprzyjać szczęściu.
Dawniej w dniu Paschy podawało się pieczone jagnię, szynkę lub cielęcinę. Obecnie rodzaj
potraw ma już mniejsze znaczenie, choć nadal nie przygotowuje się przy tym święcie dań z
ryb. Wszystkie serwowane potrawy muszą kojarzyć się z urodzajem.
W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa się obrzęd przygotowania krzyżma i jest to
bardzo ważna uroczystość. Krzyżmo składa się z około 50 olejków i wonnych ziół. Proces
przygotowania krzyżma trwa trzy dni. Przeprowadza się go tylko w czasie Wielkiego
Tygodnia. Krzyżmo jest potem używane do namaszczenia podczas chrztu i konsekracji
ołtarzy.

Szwecja
W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za Påskkäringar czyli "wielkanocne
wiedźmy". Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W Wielką Sobotę spacerują po
domach i w zamian za ofiarowanie świątecznych kartek, laurek i życzeń żądają, aby wrzucić
im do koszyka jakieś łakocie lub symboliczny datek. Tradycja ta jest pozostałością po
wierzeniach w organizowane na wyspie Blåkulla zloty czarownic, które posłuszne Szatanowi
werbowały swoje adeptki i nakazywały im niepostrzeżenie myszkować w ludzkich
posiadłościach.
W Szwecji obowiązuje również zwyczaj przyozdabiania brzozowych gałązek
różnokolorowym pierzem. Można zakupić je gotowe w kwiaciarniach i na targowiskach lub
udekorować samemu. Påskkris, czyli gałązki brzozy mają związek z wiarą w ludzką moc
przyspieszania nadejścia wiosny. Påsk lördag, czyli Wielka Sobota jest najważniejszym
dniem w trakcie trwania świątecznego czasu. W godzinach popołudniowych spożywa się
wykwintny obiad złożony przede wszystkim z jajek i ryb. Dzieci natomiast mają okazję do
radości, ponieważ w ten właśnie dzień zajączek wielkanocny (påskhare) przynosi im wielkie
wielkanocne jajko, w którym znajduje się ogromna ilość cukierków.

Hiszpania
Wielkanoc to najważniejsze święto w tym kraju. Mieszkańcy świętują w kościołach oraz na
ulicach miast i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. Zdecydowanie większy nacisk
kładzie się tutaj na mękę Chrystusa niż na zmartwychwstanie. W okolicy każdego miasteczka
w Aragonii znajduje się umieszczony zwykle na wzgórzu krzyż, w pobliżu którego przez cały
rok przechowywane są różne relikwie i święte wizerunki. W Wielki Piątek mieszkańcy
wchodzą na wzgórza po relikwie, a następnie, przy głosie bębnów, schodzą z nimi, aby
kontynuować procesje ulicami miasta. Wszystkie rekwizyty powracają na swoje miejsce w
sobotę, kiedy już bębny milkną.
W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna
jest tzw. picaos, którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra nabierze fioletowego koloru.
Wtedy ochotnicy zadają im dwanaście ukłuć za pomocą wtopionych w pszczeli wosk ostrych
kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten sposób zła krew wypływa z ciała.
Picaos idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i ciągną za sobą ciężkie łańcuchy. Nikomu
nie wyjawiają swojego sekretu ani ślubów złożonych Bogu. W ciągu wielkiego tygodnia w
całym kraju odgrywane są widowiska pasyjne.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"
życzą:
Dyrektor oraz cały personel przedszkola
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