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Dzień dobry 

Dzisiaj przypomnimy sobie tradycje i zwyczaje wielkanocne. 

1.Wielkanoc to najstarsza uroczystość chrześcijańska. Przez wieki powstało mnóstwo zwyczajów 

wielkanocnych. Wiele z nich przetrwało do dziś. W Polsce obchodzimy Niedzielę Palmową, wspólnie 

wybieramy się do kościoła, malujemy pisanki, święcimy koszyczki wielkanocne, lejemy się wodą w 

Śmingus-Dyngus.  

Niestety, w tym roku Wielkanoc będzie obchodzona inaczej ze względu na epidemię coronawirusa. 

Niedziela palmowa- co to jest? 

 Niedziela palmowa to święto w kalendarzu chrześcijańskim, które wypada zawsze na 7 dni przed 

Wielkanocą.  

Niedziela palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia 

przychodzi się do kościoła z palemką, która jest symbolem odradzającego się życia.  

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. 

2. Zobacz palmę wielkanocną na załączonym linku i odpowiedz na pytanie w zeszycie: 

- z czego była robiona palma? 

https://www.portalniezalezny.pl/wp-content/uploads/2017/04/palma-

wielkanocna_igrafika_20170407_05.png 

3. Narysuj palmę w zeszycie. 

4. Obejrzyj zdjęcia palm na zamieszczonym linku. Przygotuj potrzebne materiały: kolorową bibułę, klej, 

patyk. Możesz wykonać taką palmę w domu z pomocą rodziców.  

Jeśli Ci się uda zrób zdjęcie swojej pracy. 

https://pl.pinterest.com/pin/415738609338631745/ 

Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o pomoc nauczyciela, jeśli czegoś nie rozumiesz lub masz 

wątpliwości. Możesz skontaktować się ze mną przez dziennik lub poprosić o kontakt telefoniczny 

rodzica. 

Pamiętaj! Zostań w domu! To bardzo ważne! 

Życzę zdrowia i radości z wykonanej pracy! 
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