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Tradycje wielkanocne w Polsce  

i na świecie – poznaj najciekawsze  

z nich. 

 

Huczne zabawy, ciche procesje, poszukiwanie skarbów w ogrodzie – 

w każdym kraju świąteczne zwyczaje są nieco inne. Tradycje 

wielkanocne w Polsce to między innymi malowanie pisanek, jednak 

jest ich znacznie więcej. Święta to przede wszystkim rodzinny czas – 

nie tylko u nas, lecz także w innych krajach Europy i świata. W jaki 

sposób spędzają je bliscy w różnych zakątkach? Dowiedz się, 

w którym kraju hucznie świętują na plaży, a gdzie znana jest tradycja 

szukania przez dzieci czekoladowych jajek w ogrodzie. 

 

Poznaj wielkanocne zwyczaje w Hiszpanii 

Znane tradycje wielkanocne w Polsce to między innymi malowanie pisanek. 

W Hiszpanii natomiast nie ma tego zwyczaju. W południowym kraju Europy 

świąteczny okres nazywa się Semana Santa, czyli Święty Tydzień, a rozpoczyna 

go Niedziela Palmowa. Każdego dnia odbywają się procesje – to właśnie one 



są najważniejszym zwyczajem wielkanocnym w Hiszpanii. Procesje 

są organizowane przez różne bractwa, których tradycja wywodzi się z XIII wieku. 

Uczestnicy niosą podczas uroczystości wielkie figury na platformie. 

Wielkanocnym zwyczajem w Hiszpanii jest też samobiczowanie praktykowane 

w San Vincente. Tak zwani picaos biczują swoje plecy, aż do momentu, w którym 

skóra nabierze fioletowego odcienia. 

Warto wspomnieć również o tradycyjnych potrawach, które trafiają na wielkanocne 

stoły na Półwyspie Iberyjskim. Potaje de Garbanzos to gulasz z ciecierzycy, czyli jedna 

z najważniejszych potraw wielkanocnych w Hiszpanii. Na stołach królują jednak 

słodycze! Jednym z najpopularniejszych jest mona de Pascua, czyli drożdżówka 

z ugotowanym jajkiem. 

 

Francja – tradycje wielkanocne na świecie 

Tradycje wielkanocne dla dzieci w tym kraju wiążą się z popularną zabawą, którą jest 

tak zwane polowanie na jajka. Odbywa się w parkach lub przydomowych 

ogrodach. Dzieci mają za zadanie odszukać pośród roślin skryte przez dorosłych 

czekoladowe jajka 

Choć we Francji święta nie są obchodzone tak uroczyście, jak w Polsce, i tam 

są interesujące wielkanocne zwyczaje. Jeden z nich to przygotowywanie 

ogromnego omletu na cześć Napoleona w mieście Haux. Do produkcji 

nieprawdopodobnie dużego dania wykorzystywanych jest ponad 4500 jaj. Skąd 

wzięła się ta tradycja? Legenda głosi, że Napoleon kazał niegdyś zrobić taki omlet, 

który nasyci całe wojsko. 

Tradycyjnym deserem we Francji jest la charlotte aux fraises, czyli ciasto truskawkowe. 

Na stołach pojawia się też czekoladowe ciasto, a daniem wytrawnym podawanym 

w święto jest udziec jagnięcy. 

Niemcy – jak tam wyglądają wielkanocne święta? 

Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Niemczech są inne niż w Polsce. U naszych 

sąsiadów nie ma między innymi śmigusa-dyngusa, natomiast Wielki Czwartek nazywa 

się zielonym, bo właśnie na ten kolor malowane są jajka. Od piątku do niedzieli nie 

słychać dzwonów kościoła. Niektórzy Niemcy zdobią swoje ogrody przy pomocy 

kolorowych pisanek – wieszają je na drzewie. 

Tradycje wielkanocne dla dzieci również istnieją. Widać podobieństwo do Francji. 

Dzieci mają bowiem za zadanie znalezienie w domu i ogrodzie drobnych upominków. 



Kto je ukrywa według tradycji? Osterhase, czyli wielkanocny zajączek. Podczas 

wielkanocnego śniadania dzieci zderzają pisanki przed obraniem. Zabawa trwa 

aż do rozbicia wszystkich kolorowych jajek. 

Na stole w Niemczech królują potrawy z baraniny, zupa dyniowa, faszerowane jajka. 

Nie brakuje też słodkości – to przede wszystkim cukrowy zajączek, sernik czy 

drożdżowa babka. Znanym przysmakiem w świątecznym okresie jest hackepeter, który 

przypomina tatar. 

 

Jakie są wielkanocne tradycje w Meksyku? 

Czas świąteczny w Meksyku to dla uczniów aż dwa tygodnie wolnego. Obchody 

są huczne, na plaży, w towarzystwie wielu osób. Zabawa, taniec, śpiew – między 

innymi tym Meksykanie zajmują się w świąteczne dni. Na próżno szukać kolorowych 

jajek w witrynach sklepowych. Można natomiast na plażach natknąć się na dużą 

scenę, a przed nią ułożone leżaki. 

Mimo świąt obchodzonych przy akompaniamencie głośnej muzyki, w Meksyku to też 

czas procesji. Przedstawiają one sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Ochotnicy niosą 

krzyż i poddają się biczowaniu, odpokutowując w ten sposób swoje grzechy. 

W niektórych tradycjach istnieje tradycja palenia kukły Judasza. 

Wielkanoc w Czechach – co warto wiedzieć? 

Jednym z symboli świąt w Czechach jest rózga, którą chłopcy symbolicznie 

chłoszczą dziewczęta. Ma im to zapewnić urodę przez cały rok. Ta rózga 

to pomlazka, a składa się z wierzbowych gałązek. W niektórych regionach wciąż 

jeszcze żywy jest zwyczaj chodzenia z drewnianymi kołatkami po domach. Przy ich 

pomocy zwołuje się wiernych do kościoła, w którym dzwony na pewien czas ucichły. 

Warto wiedzieć, że w Czechach Wielki Tydzień jest określany 

„kolorowym”. Dlaczego? Każdy dzień ma bowiem przypisany swój kolor. 

Przykładowo Wielki Czwartek jest zielony – właśnie taki kolor mają szaty liturgiczne 

obowiązujące w tym dniu, natomiast na stole królują zielone potrawy. Poniedziałek 

jest błękitny, wtorek żółty, a środa szara. 

Na stole pojawiają się baranki biszkoptowe w polewie czekoladowej, a także mazance, 

czyli ciasta drożdżowe. Czesi w świątecznym okresie jedzą też jagnięcinę oraz dania 

z jajek. 

 



Tradycje wielkanocne w Polsce 

Znasz już tradycje wielkanocne na świecie. Czas przypomnieć sobie nieco polskich 

zwyczajów. Jednym z najpopularniejszych jest malowanie jajek, a sposobów na to jest 

mnóstwo! Można wykonać kraszanki – są jednokolorowe, a do ich barwienia 

wykorzystuje się naturalne barwniki. Doskonale sprawdzają się do tego celu łupiny 

cebuli. Wyróżnia się też drapanki – na zewnętrznej, barwionej warstwie wykonuje się 

wzór przy pomocy ostrego narzędzia. 

Wielkanocnym zwyczajem jest święcenie pokarmów w Wielką 

Sobotę. Do wiklinowego, niewielkiego koszyka trafiają najczęściej jajka, kiełbasa, 

chleb, baranek z cukru lub masła. To wciąż żywa tradycja, natomiast zapomniany 

zwyczaj to wieszanie Judasza, który może przywodzić na myśl topienie Marzanny. 

Tradycja ta ma być symbolicznym ukaraniem zdrajcy. 

Pucheroki to zwyczaj z Krakowa i okolic. Nazwa wzięła się od łacińskiego 

słowa puer, czyli chłopiec. Zwyczaj natomiast jest związany z dawnymi kwestami 

krakowskich żaków, którzy wygłaszali zabawne rymowanki. Były niewybredne, dlatego 

ich zakazano. Żacy przenieśli się więc z Krakowa na podkrakowskie wsie. Obecnie 

chłopcy w kolorowych ubraniach śpiewają i wygłaszają wierszyki, za co otrzymują 

do koszyków drobne podarki. 

Tradycje wielkanocne w Polsce są też związane z tym, co pojawia się na stole. Nie 

może zabraknąć na nim drożdżowej babki. Wielkanocne słodkości to również 

mazurek czy sernik. Poza tym potrawy i produkty charakterystyczne dla tych świąt 

to żurek, biała kiełbasa czy ćwikła z chrzanem. 

Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce różnią się w zależności od regionu. Trudno 

chyba jednak znaleźć osobę, która nie słyszałaby o śmigusie-dyngusie, czyli lanym 

poniedziałku. Obecnie tradycja wygasa. Wciąż jednak jest to dzień wolny od pracy, 

dlatego warto spędzić go w ciekawy sposób. 

 



POCZYTAJMY WSPÓLNIE… 

Jak Piotruś Królik dostał swój nowy 
płaszcz 

Świat Piotrusia Królika i jego przyjaciół 

Piotruś Królik mieszkał z mamą i siostrami w norze wykopanej pod 
wysoką jodłą. Codziennie małe króliczki chodziły bawić się na łąkę i do 
lasu. Ich matka zawsze upominała ich, by unikali ogrodu pana Gregora. 
Zwłaszcza Piotr, który ostatnim razem stracił tam swój niebieski płaszcz 
i oba buty. Teraz musiał nosić stary wytarty brązowy płaszcz, który 
wcale mu się nie podobał. Dusił i gryzł, ale co mógł robić, skoro stracił 
swój. 

„Piotrze, słuchaj dobrze” – powiedziała mu matka. „Idę na zakupy. 
Potem idź i pobaw się na łące i omijaj ogród pana Gregora.” 

Ale Piotruś był najniegrzeczniejszym królikiem. Gdy tylko matka 
zniknęła za zakrętem w drodze do miasta, on biegł prosto w stronę 
ogrodu pana Gregora. 

„Chcę odzyskać mój niebieski płaszcz” – mruknął pod wąsem. „A skoro 
już tam jestem, to poproszę o słodką marchewkę”. 

Ostrożnie przecisnął się między płachtami ogrodzenia do ogrodu. Ale 
co? Piotr ze zdziwieniem stwierdził, że w ogrodzie stoi pan Gregor! Ale 
to był tylko strach na wróble. Teraz spojrzał, strach na wróble ma na 
sobie mój niebieski płaszcz! Mój płaszcz! Piotr stanął na palcach, ale 
płaszcz był za wysoko. Co teraz? 

Ale potem zauważył marchewki i zapomniał o płaszczu. Natychmiast 
wyciągnął jedną marchewkę i zaczął chrupać. 

„Ty! Znowu zjadasz moją marchewkę!”. Usłyszał za sobą gromki głos. To 
pan Gregor, z siatką w rękach, pędził w jego stronę. 



Piotruś Królik nie czekał na nic i zaczął uciekać. Jednak gdy czołgał się 
wśród drzew, jego płaszcz zaczepił się o drewno. 

„O nie, znowu zgubiłem kolejny płaszcz. Mamusia będzie zła!” 

I wybuchnął łzami. Kot Agata widziała to wszystko. Była kotem pana 
Gregora, ale jej serce było na właściwym miejscu. 

„Nie płacz, mały króliczku. Pomogę ci. Zrobię ci nowy płaszcz. Ale 
obiecujesz, że będziesz bardziej ostrożny”. 

Piotruś Królik z radością obiecał to Agacie. Następnie Agata zdjęła łapką 
piżamę pana Gregora z linki i zrobiła nowy płaszcz dla Piotrusia. Bardzo 
mu pasował, a nawet miała na sobie małe marchewki. 

„Dziękuję Agato, teraz będę bardziej dbał o siebie i swoje ubranie” – 
powiedział Piotrek i nie mógł się nacieszyć swoim nowym płaszczem. 
Jego matka również była bardzo zaskoczona, gdy zobaczyła go w nim w 
domu. Nie miała nawet czasu, by złościć się na niego za 
nieposłuszeństwo. Piotr już wiedział, że powinien być bardziej ostrożny. 
Następnym razem może nie mieć tyle szczęścia. 

A pan Gregor? Wieczorem bardzo się zdziwił, że ma wyciętą dziurę w 
piżamie. 



KĄCIK RODZICA…  

Jak radzić sobie z 
emocjami? 

Często dzieci w wieku przedszkolnym miewają napady agresji. 
Można takie zachowanie malucha tłumaczyć buntem, który jest 
normalnym etapem rozwoju albo wziąć towarzyszące dziecku 
emocje pod lupę i się nim przyjrzeć, zastanowić się, jakie jest ich 
podłoże. My zdecydowanie rekomendujemy tę drugą opcję. W jaki 
sposób zacząć pracę na emocjami? 

Nazwij emocje 

To jeden z podstawowych ruchów, ponieważ, żeby zacząć działać trzeba dowiedzieć 
się, co czuje nasze dziecko. Nie zawsze jednak jest w stanie nam powiedzieć, więc 
dobrą praktyką jest pomoc w nazewnictwie uczuć. Podczas rozmowy z maluchem 
dopytuj, np. „smutno Ci było, kiedy wyjeżdżaliśmy od babci, prawda?”, „przestraszyłeś 
się psa sąsiada, co?” czy „rozgniewał Cię kolega, tak?”. Przedszkolakowi łatwiej 
będzie zrozumieć swoje emocje, jeśli zostaną one nazwane. Nie zadawaj jednak zbyt 
trudnych i rozbudowanych pytań, dlatego że może to przytłoczyć malucha. 

Nawiązuj do własnych przeżyć 

Jest to dobry sposób, żeby zdobywać zaufanie dziecka, ponieważ troskliwe „wiem, 
co czujesz” nie zawsze jest wystarczające. Opowiedz maluchowi o sytuacjach, które 
miały miejsce w przeszłości oraz o uczuciach, które Ci wtedy towarzyszyły. Twoja 
opowieść pomoże dziecku zrozumieć, że to, co aktualnie przeżywa, jest całkowicie 
normalne i każdy kiedyś tego doświadczył. Poza tym świadomość, że mama czy tata 
dali radę w podobnej sytuacji dodaje przedszkolakowi otuchy. 

Nie generuj strachu  

Często, gdy rodzice nie mogą zapanować nad zachowaniem dziecka, szczególnie w 
miejscach publicznych sięgają po strach jako narzędzie mające na celu uspokojenie 
go. Padają niemiłe wyrażenie np. „jeśli nie przestaniesz płakać, pan przyjdzie i Cię 
zabierze”. W wielu przypadkach osiągany jest jednak odwrotny efekt. Pamiętajmy 
więc, żeby zapanować najpierw nad swoimi emocjami, a później dopiero starać się 
opanować postawę dziecka. Tym bardziej że przykre słowa kierowane do malucha 
pobudzają negatywne emocje i lęk. 



Wycisz dziecko 

Na zachowanie przedszkolaka wpływa wiele bodźców, które przekładają się na 
uczucia, a te często gromadzą się przez cały dzień i w końcu uchodzą. Stąd bierze 
się histeria, łzy czy gniew. Warto więc zadbać o aktywność, która pomoże dziecku 
wyładować emocje. Może być to rodzinna wycieczka rowerowa, długi spacer czy 
wizyta na basenie. Unikajmy nadmiernego grania na komputerze, spędzania czasu z 
telefonem w ręce czy oglądania telewizji.  

Zadbaj o równość 

Świadomość, że rodzice są obok i pomogą stawić czoła każdej sytuacji, daje na-
prawdę dużo. Ważne jest jednak to, żeby dziecko było tego świadome. Traktuj je na 
równym sobie poziomie, nie patrz na nie z góry. Dzieci rozumieją więcej, niż nam się 
wydaje i chcą być traktowane na równi z dorosłymi, jak pełnowartościowi ludzie, a nie 
jak maluchy, które mają tylko nakazy i zakazy. Możemy zapewnić Cię, że podejście 
do pociechy po partnersku przełoży się pozytywnie na Wasze relacje. 

Po prostu kochaj  

Przytulenie potrafi być lekiem na całe zło, ale tylko w sytuacji, gdy dziecko sobie tego 
życzy. Nie naruszaj granic malucha i poczekaj, aż samo wpadnie w Twoje ramiona. 
Oczywiście warto wykonać pierwszy krok i zachęcić do bliskości, ponieważ daje ona 
poczucie bezpieczeństwa i miłości. 

 

 

 



 

 


