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I. To warto wiedzieć  

 

„JAK UCZYĆ DZIECI PATRIOTYZMU?” 

 

100-lecie odzyskania niepodległości, które obchodziliśmy, skłania do refleksji nad tym jak 

uczyć dzieci patriotyzmu? Niektórzy rodzice uważają, że to przedszkole, szkoła powinna 

kształtować postawę patriotyczną u dziecka. Jednak przedszkole, szkoła może co najwyżej 

wspierać – rodziców w tym nieprostym zadaniu. Patriotyzmu musimy nauczyć dzieci w domu 

rodzinnym. A o to kilka przykładów , w jaki sposób to zrobić. 

Rodzina najbliższą Ojczyzną dziecka… 

Małe dziecko uczy się poprzez naśladowanie dorosłych, głównie rodziców i najbliższych 

członków rodziny. Dlatego też początkowo obraz Ojczyzny utożsamia z rodziną. Warto 

wykorzystać to i dawać dziecku dobry przykład, na przykład kultywować rodzinne tradycje, 

wywiesić flagę z okazji święta narodowego czy zabrać dziecko na wybory. 

Rodzina to także źródło historii. Pokaż dziecku stare fotografie, rozmawiaj z dziećmi  

o rodzinnych korzeniach, spróbujcie wspólnie zbudować drzewo genealogiczne swojej 

rodziny. Opowiadaj dziecku rodzinne historie i ciekawości z życia przodków. 

Pomóż dziecku poznać jego małą Ojczyznę! 

Dla dziecka dom i najbliższe otoczenie jest jego małą Ojczyzną. Przedszkolak nie będzie 

postrzegał Ojczyzny całościowo, a jako swoje najbliższe otoczenie. Dlatego to na nas, 

rodzicach, ciąży obowiązek pokazania dziecku naszego miasta, wsi czy najbliższego regionu. 

Najprostszym sposobem są spacery i włączanie się aktywnie w życie naszej społeczności (na 

przykład uczestnictwo w różnych festynach, lokalnych imprezach, jarmarkach, 

uroczystościach). 

Przywiązanie do swojego miejsca zamieszkania będzie fundamentem do budowania poczucia 

bycia Polakiem i przywiązania do Ojczyzny. Pozytywny stosunek do naszego miejsca 

zamieszkania i społeczności jej zamieszkującej pozwoli na zakiełkowanie szacunku do 

Ojczyzny. 

Pokaż dziecku Polskę! 

Dzieci kochają przygody. Zresztą, któż ich nie uwielbia. Wycieczka może być wspaniałą 

przygodą i do tego niezapomnianą lekcją. Możesz zabrać dziecko do muzeum, które często 

mieszczą się w zamkach i pałacach. Możesz pokazać dziecku ruiny zamku, przy okazji 

opowiadając trochę historię tego miejsca. Jest wiele historycznie ważnych dla nas miejsc, 

które będą bardzo atrakcyjne dla dziecka, a nawet oferują wykwalifikowanych przewodników 

potrafiących przekazać dzieciom historię danego miejsca. Pozytywne emocje towarzyszące 

takim wycieczką skutecznie wpłyną na kształtowanie postaw patriotycznych u dziecka. 



Nie tylko zabytki są warte odwiedzenia. Ojczyzna to także nasze piękne lasy, góry, morze, 

rzeki i przede wszystkim miasta. Warto pamiętać o tym, by wyrobić w dziecku postawę pełną 

szacunku i podziwu dla piękna naszej ojczystej przyrody. Zwiedzając Polskę dziecko ma 

możliwość zobrazowania sobie ogromu i różnorodności naszej Ojczyzny. Ułatwia to 

zrozumienie, że nasz kraj nie ogranicza się do naszego najbliższego otoczenia, co szczególnie 

dla małych dzieci jest trudne. 

Palcem po mapie… 

Gdy zaczniecie z dzieckiem zwiedzać nasz piękny kraj, warto pokazać mu mapę Polski. 

Można pójść też o krok dalej i wspólnie z dzieckiem zaznaczać na mapie wszystkie miejsca, 

które udało się dziecku odwiedzić. Możecie przy okazji opowiedzieć o najpiękniejszych 

zabytkach Polski, które czekają na Was i zaplanować kolejne przygody. Dzięki temu łatwo 

wzbudzić w dziecku fascynację Ojczyzną. 

Pokaż dziecku symbole i znaki narodowe 

Czy pamiętacie Państwo wierszyk z dzieciństwa “Kto ty jesteś – Polak mały”? Na pewno! 

Nauka tego prostego wierszyka jest idealnym wstępem do przekazania dziecku wiedzy na 

temat naszych symboli i znaków narodowych. Nasze godło i flaga powinno być pierwszymi 

symbolami, jakie dziecko pozna. Możesz dziecku wytłumaczyć dlaczego mamy takie barwy 

narodowe, dostosowując poziom wiedzy do wieku dziecka. Maluchowi można podsunąć 

kolorowankę, starszaka zaangażować w pomoc przy wywieszaniu flagi z okazji świąt 

państwowych. 

Symbole i znaki narodowe to także herby miast, sztandary i nasz hymn. Hymn choć wydaje 

się trudny do nauki dla kilkulatka, zazwyczaj chętnie jest przez dzieci śpiewany. Szczególnie, 

gdy wspólnemu śpiewaniu towarzyszy powaga i dziecko może odczuć, jak ważny jest hymn 

dla nas, rodziców. Warto dziecko zabrać na mecz piłkarski naszej reprezentacji lub wspólnie 

obejrzeć takie spotkanie przed telewizorem i wraz z pozostałymi kibicami śpiewać hymn. 

Pamiętajmy, że odpowiednią postawę należy przyjąć także w domu, ucząc dziecka szacunku 

do naszej Ojczyzny i właściwego zachowania. 

Opowiedz dziecku historię naszej Ojczyzny 

Najprostszym sposobem jest opowiadanie lub czytanie dzieciom legend polskich. Wybór 

mamy ogromny, gdyż każdy region Polski ma swoje własne legendy . Można z dzieckiem 

również śpiewać pieśni i piosenki patriotyczne. Warto brać udział w różnych uroczystościach, 

przedstawieniach i ekranizacjach, które w sposób atrakcyjny pokażą dziecku historię naszego 

państwa. 

Jak widzicie Państwo wychowanie małego patrioty wcale nie jest takie trudne  

 

 

Na podstawie artykułu  Sylwii Wośkowiak-Kierepka opracowała Urszula Rafalska  

https://www.sebucja.pl/author/admin/


II.  Klub ciekawej książki 
 

 Epidemia EGOizmu 
“Epidemia EGOizmu” to książka, z której dowiesz się, 

jak wyznaczać dziecku granice oraz dlaczego jest to takie 

ważne. Jej autorka, Amy McCready uważa, że dzisiejsze 

młode pokolenie rzadko podejmuje jakikolwiek wysiłek, 

ponieważ rodzice podają im wszystko na tacy, spełniając 

większość zachcianek. 

Taka roszczeniowa postawa może mieć fatalne skutki w 

przyszłości. Czy rośnie nam generacja sfrustrowanych, 

uzależnionych od ciągłych nagród dorosłych? 

Co zyskasz dzięki tej książce? 

 poznasz skuteczne metody mądrego wyznaczania granic 

 przestaniesz wyręczać swoje dziecko w czynnościach, które może wykonać samo 

 nauczysz się oczekiwać realnych efektów 

 kary i nagrody zamienisz na wspieranie motywacji wewnętrznej 

 zachęcisz dziecko do pomagania w domu i wywiązywania się ze szkolnych 

obowiązków 

Amy McCready jest ekspertką w dziedzinie wychowania, specjalistką od pozytywnej 

dyscypliny. Pomaga rodzicom kształtować postawy dialogu i konsekwencji oraz podpowiada, 

w jaki sposób wspierać dziecko w dążeniach do samodzielności. 

 

 

 

 

 

 

 



III.   Kalendarium wydarzeń 

przedszkolnych 

STYCZEŃ 

 Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe. 

 Spotkanie z garncarzem –poznanie zawodu garncarza, wylepianie wazoników z gliny 

na kole garncarskim –wszystkie grupy wiekowe 

 Uroczystość z okazji Dnia  Babci i Dziadka –  wszystkie grupy wiekowe. 

 Przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Domu Kultury w Leśnej Podlaskiej 

„Gdzie się podział Święty Mikołaj”- wszystkie grupy wiekowe. 

 „Mobilne Oceanarium” –grupy I - V 

 Kulinarne warsztaty z małym misiem –grupy III i IV 

 Występy w Klubie „Eureka” –przedstawienie „Jasełek” –gr.V 

 Lekcja ciepła –spotkanie z pracownikiem PEC 

  

 LUTY 

 Zajęcia otwarte dla rodziców  – oddział I, II,  III, IV, V. 

 Bal karnawałowy – dzieci z wszystkich grup. 

 Realizacja projektu „Mały miś –kuferek kreatywności” – gr. III i IV 

 Cykliczne spotkania bibliotece – wszystkie grupy wiekowe. 

 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 

 „Góra Grosza” –udział w akcji Charytatywnej –wszystkie grupy wiekowe 

  

 MARZEC 

 Projekt edukacyjny „Wizyta pana listonosza” –spotkanie z listonoszem, wycieczka na 

pocztę –gr. I 

 Wycieczka do Multicentrum „Dbamy o zdrowie –wiemy co jemy” –gr. V 

 Słuchanie bajek czytanych w języku angielskim – dzieci z oddziału III. 

 Założenie zielonego kącika przyrody -   wszystkie grupy wiekowe. 

 „Dzień Kobiet” – wręczenie przez  chłopców upominków koleżankom z grupy –  gr.I, 

II, IV, V 

 Solidarni z osobami z zespołem Downa –Światowy dzień Zespołu Downa –wszystkie 

grupy wiekowe 

 Wyjazd do PSW na przedstawienie    pt. „Pszczółka Maja”  -  dzieci z  grupy III i IV. 

 Zajęcia w Multicentrum – dzieci z oddziału V. 

 Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe. 

  Udział dzieci w konkursie piosenki przedszkolnej „Malowany wózek” 

organizowanym przez BCK – nagrody i wyróżnienia –gr. IV i V 



 Wycieczka do szkoły –udział dzieci w przedstawieniu muzyczno- teatralnym 

pt:„Dzielny Tomcio i 12 braci" w wykonaniu absolwentów naszego przedszkola –

dzieci z gr. IV i V. 

 Udział  w  konkursie plastycznym pt. organizowanym przez KK „Eureka” „Kartka 

wielkanocna’– grupa IV, V.  

 Powitanie wiosny – dzieci z oddziałów I -V. 

 Rodzice czytają dzieciom – oddział I –V 

 „Poznajemy zawody –spotkanie z tatą –chirurgiem” –dzieci z gr. V 

 

IV.  Coś dla przedszkolaka 

Zagadki 

1. W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, 

z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem? 

2. Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają. Jak się 

nazywają? 

3. Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się 

śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały? 

4. Co ona przekopie, to one wygładzą. W domowym ogródku bardzo się przydadzą?. 

5. Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka, o tym nie pamięta? 

6. Są żółte jak kaczuszki. Myślicie, że mają nóżki. Nie wcześnie, chłodną wiosną na 

mokrej łące rosną. 

7. Biała i twarda po rzece pływa. Wrona ci powie, jak się nazywa? 

8. Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na 

bukiecik dla swej mamy. 

9. Wysyłają ją do nieba, po kawałek chleba? 

10. Znacie takiego konika, który zawsze w trawie cyka?  

 



 

 

 

 



Pokoloruj kredkami obrazek zgodnie z kodem 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Mamo, Tato zrób to ze mną! 

Jak zrobić kurczaka z jajka?  

Istnieje wiele sposobów i przepisów na udekorowanie jajek. 

Wszystkie jednak wyglądają tradycyjnie. Może podczas najbliższych 

świąt warto coś zmienić i nadać koloru tej przystawce przekształcając 

wygląd jajek w małego kurczaczka. W dodatku jest to tanie i łatwe 

do zrobienia. Owe kurczaczki nie tylko są przepyszne, ale mają 

również uroczy wygląd. Poza tym z samej pomocy, Twoje dzieci 

mogą mieć mnóstwo uciechy. Jeżeli chcesz, aby kurczak przeobraził 

się w diabełka, wystarczy dołożyć na czubek białka dwa trójkątne 

kawałki czerwonej papryki. 

A oto przepis na 6 kurczaczków: 

Rzeczy, których potrzebujesz 
* 6 dużych jaj 

* 1 łyżeczka musztardy 

* 1/4 szklanki majonezu 

* 1/4 łyżeczka soli 

* Nadziewane oliwki (pokrojone kółka na oczy) 

* Czerwona papryka (pokrojona w małe trójkąty na dzióbek) 

1. Ugotuj jajka na twardo (po zagotowaniu się wody z jajkami wyłącz kuchenkę i odstaw 

garnek na 12 minut).  

2. Wylej gorącą wodę i zalej jajka na nowo zimną. Poczekaj, aż się ochłodzą.  

3. Obierz jajka, przekrój na pół w pozycji poziomej, wytnij zygzak bliżej dolnej, 

następnie bliżej górnej części, wyciągnij żółtka i wymieszaj je w misce z musztardą, 

majonezem i solą. Mieszaj dopóki nie znikną grudki.  

4. Nałóż powstałą pastę do woreczka, wycinając w nim małą dziurkę. W ten sposób 

uzyskasz torebkę do nakładania masy. Wyciśnij pastę do białek.  

5. Umieść na paście oliwkowe oczy i paprykowy dzióbek, po czym przykryj górnym 

białkiem.  

6. Gotowe kurczaczki połóż na talerzu wyłożonym sałatą i podaj na stół. Smacznego!  

 

SAŁATKA WIOSENNA Z JAJKIEM 

- 15 dag sałaty 

- 5 dag szczypioru 

- 5 dag cykorii 

- 5 dag rzodkiewki 

- 5 dag świeżego ogórka 

- 10 dag pomidora 

- 2 jajka gotowane 

- sos winegret 

Wszystkie warzywa umyć, dokładnie pokroić, ułożyć na porwanej sałacie i polać sosem 

winegret. Smacznego! 



VI.  Czytamy z Mamą i Tatą 

 

 

 

 

 



VII .Zwyczaje wielkanocne  

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, 

z których część jest wciąż żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. 

Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki 

do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. Niektóre zwyczaje 

i tradycje wielkanocne przetrwały do dzisiaj w nieco zmodyfikowanej 

formie.  

Czym jest pogrzeb żuru i śledzia, wieszanie Judasza, Siuda Baba, kurek 

dyngusowy i śmiergust? 

W zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać różne tradycje 

i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. W Polsce, w wielu regionach wciąż kultywowane są dawne 

obyczaje, choć w nieco zmienionej formie. W podkrakowskich wsiach spotkamy barwne 

pucheroki i usmoloną Siudą Babę, a także zobaczymy Emaus, czyli odpust z licznymi 

kramami. Z kolei w Wilamowicach obleją nas wodą Śmierguśnicy. Wielkanocne zwyczaje 

ludowe to część naszej tradycji, dlatego warto je znać, nawet, gdy nie są już praktykowane. 

1.Tradycje Wielkanocy: Niedziela Palmowa 
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak 

dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dzisiaj 

nie trudnimy się raczej robieniem własnej kolorowej palemki, ale decydujemy się na kupno 

już gotowej i taką właśnie zanosimy do kościołów. Dawniej robiono palemki samodzielnie – 

z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. 

Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją 

do domów, by zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano 

w pierwszą zaoraną skibę, by chroniła przed gradobiciem, gałązki wkładano także pod próg, 

by strzegły domowników przed chorobami, a te zatknięte pod strzechą chroniły dom 

przed piorunami. A wierzbowe kotki z palemki… połykano! Miało to ustrzec od bólu gardła 

i zapewnić zdrowie. Taka palemką delikatnie bijano nie tylko domowników, ale również 

zwierzęta i dobytek, by przekazać w ten sposób magiczne siły. 

Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, 

by zapewniała szczęście. 

2.Święcenie pokarmów, czyli polskie zwyczaje wielkanocne nadal 

żywe 
Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się aż po dziś dzień. Ma on korzenie 

pogańskie, ale został uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele 

tylko symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym 

koszyku. Zawartość takiej święconki może być też różna, w zależności od danego regionu. 

Nie może jednak zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub 

cukru), chrzanu oraz kawałka domowego ciasta. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, 

które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania! Układano je w większych 

koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy kapliczce, a nawet przed domostwem. 

Rozkładano dania na białych płachtach lub obrusach, by zostały poświęcone przez księdza, 



który przyjeżdżał specjalnie w tym celu do wsi. Wierzono, że taka biała płachta ma moc 

ochrony przed piorunami, dlatego rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła burza. 

Zwyczaj święcenia pokarmów zachował się do dzisiaj – zanosimy je do kościołów 

w niewielkich koszyczkach. 

3.Malowanie jajek – barwne zwyczaje Świąt Wielkanocnych 
Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek na Święta. Jeden z tych, 

którego za dziecka wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze 

ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły 

witalne i podobnie jak dzisiaj – początek nowego życia. Pośredniczyło między światem 

ludzkim, a duchów i bogów. Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, 

ale powinniśmy rozróżnić wśród nich: 

 Kraszanki – występują w północnej części Polski, zwane malowankami i byczkami. 

Nazwa pochodzi od słówka „krasić”, czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane 

w barwnym wywarze – dawniej uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, takich 

jak łupiny cebuli, kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok z buraka czy pędy 

młodego żyta. Często wydrapuje się na nich przeróżne wzory. 

 Nalepianki – popularne w Krakowskiem i Łowickiem, to jaja zdobione kolorowymi 

wycinankami z papieru. 

 Oklejanki – spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki oklejone rdzeniem 

sitowia i kolorową włóczką, co tworzy piękne ornamenty. 

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było 

nawet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano! Kiedyś barwiono je tylko na kolor 

czerwony, bo według legendy Maria Magdalena, po zmartwychwstaniu Chrystusa, radośnie 

spostrzegła, że wszystkie zakupione przez nią jajka zabarwiły się na czerwono. Dzisiaj, 

zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wciąż jest żywy, ale barwi się je na różne kolory. 

Pisanki były również przedmiotem zabawy! Do dzisiaj w niektórych domach bawimy się 

w tak zwaną „walatkę”, która polega na stukaniu się czubkami jajek lub toczeniu pisanek 

po stole, tak by się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko rozbiło pisankę przeciwnika. 

Na tradycyjnych kraszankach często wydrapuje się piękne wzory – tak powstają drapanki. 

4.Zwyczaje ludowe. Wielkanocne „wieszanie Judasza”  
Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w pogańskim topieniu 

Marzanny – kukły wykonanej ze słomy, przyozdobionej wstążkami i ubranej w różne skrawki 

materiału, którą w rytualny sposób topiono (lub palono), by przywołać wiosnę i pożegnać 

zimę. Wieszanie Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej historii i ma w symboliczny 

sposób wymierzać sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi. Ten dawny zwyczaj zachował się 

jeszcze na Podkarpaciu. Podobnie jak w przypadku Marzanny, robiono ze słomy kukłę 

i odziewano ją w obdarte ubrania. Początkowo kukłę wieszano na wieży kościoła, a później 

na drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono po wsi, okładano kijami, a na końcu podpalano 

i wrzucano do stawu lub rzeki. 

5.Pogrzeb żuru i śledzia oraz przywołówki, czyli zwyczaje 

wielkanocne na Kujawach 



Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia to dawny, ludowy zwyczaj wielkanocny, który obchodzono 

głównie na Kujawach. Kiedyś, ludzie bardzo rygorystycznie podchodzili do przestrzegania 

postu. Na liście produktów zakazanych nie znajdowało się jedynie mięso, ale również nabiał 

i cukier! Jadłospis ograniczał się najczęściej do postnego żuru i śledzia właśnie. Wraz 

z nadejściem Wielkiego Piątku i końcem postu, świętowano koniec pokuty – urządzano 

symboliczny pogrzeb uprzykrzonego żuru i śledzia. Wśród żartobliwych przyśpiewek 

wynoszono z domu i zawieszano na wierzbie wyciętego z drewna lub tektury śledzia, a gar 

wypełniony żurem zakopywano w ziemi lub wylewano. Po takim pożegnaniu uprzykrzonych 

dań, zabierano się za przygotowywanie obfitych wielkanocnych potraw, które miały zostać 

poświęcone w Wielką Sobotę. 

Na Kujawach obchodzono także przywołówki. To zwyczaj zapoczątkowany w 1832/1833 

roku, który zachował się jeszcze w Szymborzu, obecnie dzielnicy Inowrocławia, a dawniej 

wsi. Zwyczaj polega na przywoływaniu panien przez chłopców. Dawniej młodzieńcy 

wspinali się na podwyższenie (dach lub drzewo) i wygłaszali wierszyki dotyczące 

miejscowych panien. Kawalerzy musieli wykupić dziewczęta za odpowiednie podarunki. 

6.Święta wielkanocne: krakowskie zwyczaje i tradycje 
Pucheroki to tajemniczo brzmiący zwyczaj wielkanocny, który do dnia dzisiejszego 

obchodzony jest w Krakowie i w jego okolicach w czasie Niedzieli Palmowej. Dlaczego 

„pucheroki”? Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słówka „puer”, czyli „chłopiec”, 

a zwyczaj odnosi się do dawnych kwest krakowskich żaków. Żacy wygłaszali w kościołach 

żartobliwe oracje i komiczne rymowanki. Z uwagi na niewybredne żarty chłopców, zakazano 

ich wystąpień w miejskim kościele, ale wtedy żacy przenieśli się na podkrakowskie wsie. 

Zwyczaj pucheroków zobaczymy już tylko w niektórych miejscach: w Bibicach, 

Zielonkach, Tomaszowicach i Trojanowicach. W tych małopolskich wsiach, w Niedzielę 

Palmową, ujrzymy jeszcze barwnie ubranych chłopców w wieku szkolnym, z wysokimi, 

stożkowymi czapkami z bibuły, ubranymi w kożuchy i z ubrudzonymi smołą twarzami. 

Śpiewają i wygłaszają oracje oparte na dawnych pieśniach i wierszykach. Za swoje 

wystąpienie otrzymują drobne podarki, które zbierają do koszyka. 

Rękawka to zwyczaj wielkanocny znany w Krakowie. Nawiązywał do słowiańskich 

wiosennych Dziadów. Obchodzony po Świętach Wielkanocnych, we wtorek. Dlaczego 

„Rękawka”? Nazwa pochodzi od kopca Kraka, który podobno wzniesiono ziemią noszoną 

w rękach. Po stoku tego kopca toczono jajka, a co możniejsi również jabłka, pierniki, 

szewskie placki, które trafiały prosto do rąk biedniejszej ludności i dzieci. Po przekopaniu 

wzgórza przeniesiono zabawę na górę św. Benedykta i połączoną z odpustem koło kościoła 

na Krzemionkach. 

Rękawka polegała na zrzucaniu jajek i innych dobroci ze wzniesienia, prosto do rąk 

biedniejszych i dzieci. 

7.Poniedziałek Wielkanocny – dawne i obecne zwyczaje 

wielkanocne 
Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede wszystkim z oblewaniem wodą innych 

osób. Zwyczaj wiąże się z dawnymi praktykami pogańskimi, gdzie ma symbolizować 

oczyszczenie z zimowego brudu i budzenie się przyrody na wiosnę. Dawniej wierzono, że im 

mocniej została oblana panna, tym ma ona większe szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj 



znany jako śmigus-dyngus, a dawniej były to dwa odrębne zwyczaje. Śmigusem zwano 

symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną wodą, co miało 

związek z wiosennych oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na wykupieniu się 

od oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być ani smagana gałązkami, ani oblewana, mogła 

wykupić się przez podarek tradycyjnej pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu. 

Kurek dyngusowy to kolejny ludowy zwyczaj, obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny. 

Na początku wykorzystywano do tego żywego koguta, a z czasem jego miejsce zastąpił 

sztuczny ptak, wykonany z gliny lub upieczony z ciasta, obklejony pierzem. Młodzieńcy 

wozili na wózku przystrojonego koguta i tak obchodzili domy w całej wsi. Młodzi chłopcy 

śpiewali, zbierali datki, polewali panny wodą, a wszystko miało charakter „zalotów” 

do panien na wydaniu. 

Kurek dyngusowy to jeden z dawnych ludowych zwyczajów, obchodzonych w Poniedziałek 

Wielkanocny. 

W niektórych miejscowościach w Polsce wciąż organizowany jest Emaus, czyli odpust. 

Najpopularniejszy to ten krakowski, który odbywa się w Poniedziałek Wielkanocny 

i towarzyszą mu liczne kramy z atrakcjami dla dzieci i kiermaszami ludowych wyrobów. 

Nazwa „Emaus” pochodzi od biblijnej wsi, do której dążył zmartwychwstały Jezus. 

Jeszcze w niektórych podkrakowskich wsiach zachował się ludowy zwyczaj Siudej Baby. 

Związany ze słowiańskimi obrzędami wypędzania zimy. Według pogańskiej legendy, 

w świątyni pod Kopcową Górą strzegła ognia kapłanka, która wychodziła z niej tylko raz 

do roku – wraz z nadejściem wiosny, by poszukiwać swojej następczyni. W obawie 

przed wybraniem, panny chowały się, gdzie tylko mogły! Siuda Baba jest cała czarna, bo 

przez cały rok pilnowała ognia w świątyni! Tradycyjnie za niechlujną i usmoloną Siudą Babę 

przebiera się mężczyzna, który w towarzystwie Cygana i paru krakowiaków zbiera datki 

wśród mieszkańców. Poczernienie twarzy przez Siudą Babę to dobra wróżba, zwiastująca 

pomyślny przyszły rok, a pannie ma przynieść szybkie zamążpójście. Tradycja wielkanocna 

podtrzymywana jest w Lednicy Górnej. 

8.Śmiergust, czyli zwyczaje wielkanocne na Śląsku 
Śmiergust to zwyczaj, który przypomina nasz współczesny Lany Poniedziałek. 

W Wilamowicach, mieście w województwie śląskim, ta tradycja wciąż jest żywa! Młodzieńcy 

polewają wodą panny na wydaniu, ale są przy tym odpowiednio wystrojeni. Śmierguśnicy 

przebierają się w pstrokate stroje, ubierają kapelusze zdobione kolorową bibułą 

i przywdziewają własnoręcznie wykonane maski, by nikt ich nie rozpoznał. Przy dźwiękach 

muzyki, chodząc od domu do domu lub łapiąc dziewczęta na rynku, polewają je wodą lub 

wrzucają do wanny. Polewanie ma wróżyć szczęście i pomyślność. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt 

Wielkanocnych, 

           przepełnionych 

wiarą, nadzieją i miłością. 

            Radosnego, 

wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w 

gronie rodziny i wśród 

          przyjaciół oraz 

wesołego "Alleluja" 

życzą: 

Dyrekcja oraz pracownicy 

przedszkola 
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