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KĄCIK RODZICA ….. 

 

KONSEKWENCJA W WYCHOWANIU 

 

Czym jest konsekwentne wychowanie? 

 Konsekwentne wychowanie to najprościej rzecz biorąc trzymanie się jasnych reguł i postanowień. 

Niby nic wielkiego, natomiast w procesie wychowania dziecka, często nie radzimy sobie z 

konsekwencją, co z kolei dzieci bezbłędnie potrafią wykorzystać. Brak konsekwencji obrazowo można 

przedstawić, jako dołek, który kopiemy sami pod sobą. 

 

Wychowanie zaczyna się od rodzica 

 Jeżeli chcesz dobrze wychować dziecko, zastanów się nad swoim światem wartości. Dziecko musi 

wiedzieć, co rodzice uważają za dobre, a co za złe, co jest dla nich słuszne, a co nie, czego pragną, a 

na co nie pozwalają. Dzieci i młodzież potrzebują punktów odniesienia, potrzebują oparcia. Jednakże 

od rodziców, którzy sami nie mają żadnego oparcia i dlatego są nieobliczalni i niepewni siebie, którzy 

są niewolnikami swoich nastrojów, zmieniających się stale wyobrażeń i ideałów, nie mogą oni 

otrzymać żadnych orientacji dla własnego zachowania. W takim przypadku dzieci i młodzież uczą się 

wahania, niezdecydowania i uważają, że niepewność jest normalnością. 

 

Niekonsekwentny rodzic 

 Działając niekonsekwentnie sami sobie podkopujemy autorytet u naszego dziecka. Mechanizm jest 

bardzo prosty. Zabroniliśmy dziecku jeść w pokoju a później na to pozwalamy lub nie zauważamy, 

kiedy łamie nasz zakaz. Dziecko widząc niezgodność między tym, co mówimy a robimy dojdzie do 

wniosku, że nie musi nas słuchać. Po kilku latach takiego braku konsekwencji nasza latorośl zacznie 

wychodzić z domu nie informując nas gdzie idzie i kiedy wróci. Szkody wyrządzone w ten sposób 

będzie Ci trudno naprawić. Nie mówiąc już o tym, że samo dorastające dziecko nie będzie słowne. 

Tego się przecież nauczyło od dorosłych, że jedno się mówi a drugie się robi. 

 

 

 



Co daje konsekwentne zachowanie? 

Konsekwentne zachowanie daje - nie tylko dzieciom, lecz również dorosłym - pewność i poczucie 

bezpieczeństwa. To, czy dzieci stosują się zawsze do dążeń rodziców, jest już zupełnie innym 

pytaniem. Często tego nie robią. A wtedy nie chodzi o kary, lecz o konsekwencje. Konsekwencje 

muszą być z góry tak jasne, jak to, do czego mają one prowadzić. Dzieci powinny wiedzieć, że w 

gruncie rzeczy same są odpowiedzialne za te konsekwencje. W związku z tym bardzo ważne jest, aby 

młodzi nauczyli się rozumieć, że konsekwencje są zawsze skutkami, są następstwem pewnych 

działań. Wynikają one z tego, co je poprzedziło i co nie było w porządku. 

 

Konsekwencje uszczęśliwiają dziecko 

 Niektórym rodzicom wydaje się, że jeśli czasem odstąpią od ustalonych reguł, to uszczęśliwią swoje 

dziecko. Nic bardziej błędnego! Pobłażając i ulegając dziecku burzymy jedynie jego system reguł. 

Niszczymy poczucie bezpieczeństwa, jak i poczucie przewidywalności. Dziecko w takiej sytuacji czuje 

się zbite z tropu i zdezorientowane. Konsekwencja jest bardzo ważna i wcale nie unieszczęśliwia 

dziecka, pamiętaj, że twoja nieugiętość nauczy pociechę brać odpowiedzialność za swoje czyny i 

słowa. Jeżeli od najmłodszych lat będziesz konsekwentny wobec dziecka, postawisz granice, a dziecko 

zrozumie, że łamanie zasad wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności, możesz być pewna, że 

wkrótce dziecko przestanie łamać te zasady – po prostu zrozumie, że to zupełnie nieopłacalne, i że 

nic w ten sposób nie wskóra. 

 

Inne zasady ma Tata a inne Mama 

 Czasami rodzice są konsekwentni, ale mają inne zasady. Mama pozwala oglądać telewizję tylko 

godzinę dziennie, Tata nie stawia ograniczeń. Mama pozwala zostawić bałagan w pokoju a Tata nie. 

Taki brak zgodności między rodzicami bardzo źle wpływa na dziecko. Może doprowadzić do 

faworyzowania przez dziecko tego rodzica, który na więcej pozwala. Maluch zacznie lawirować 

między rodzicami i wybierać, kogo aktualnie słucha. Albo tłumaczyć się „a tata mi pozwolił” – trudno 

odeprzeć taki argument bo trzeba by wtedy podważyć autorytet drugiego rodzica, jeśli nie 

zareagujemy jesteśmy nie konsekwentni. To trudna i rodząca wiele konfliktów sytuacja. 

 

 

 

 

 



Jak być konsekwentnym? 

1. Ustalcie między sobą zasady i wartości, według których chcecie wychowywać swoje 

dzieci, ważne by uznały i rozumiały je obydwie strony. 

2. Nasza pamięć jest dobra, ale krótka, więc lepiej spisz to, co ustaliliście. 

3. Tłumacz dziecku, dlaczego podjąłeś taką decyzję, dlaczego w Waszym domu panują 

takie zasady. 

4. Nie bój się wymagać od dzieci, jeśli się Ciebie nie słuchają. 

5. Jeśli zasada jest jasna dla dziecka i stosowana już jakiś czas nie musisz z dzieckiem 

dyskutować - „Michał, powiedziałam, że masz wyłączyć komputer, to nie jest 

zaproszenie do dyskusji, wykonać”. 

6. Wydawaj dziecku polecenia krótkimi zdaniami. 

7. Jeśli masz problem ze stanowczym tonem w głosie, potrenuj przed lustrem. 

8. Czasem nie musisz nic mówić, wystarczy, że zrobisz groźną minę. 

9. Musicie się, jako rodzice razem wspierać. Jeśli dziecko nie reaguje na to, co mówi 

Tata do akcji musi wkroczyć Mama i na odwrót. 

10. Jeśli Twoje dziecko jest wyjątkowo nie posłuszne możesz na tablicy lub kartce 

papieru napisać kilka ważniejszych dla Ciebie zasad i do nich się odwoływać. Maluch 

może dostawać naklejkę lub inną nagrodę za to, że był posłuszny 

 

Dlaczego kary nie skutkują? 

Problem stosowania kar polega na tym, iż sposób ten po prostu nie skutkuje, gdyż powoduje 

rozterkę duchową i dziecko - zamiast poczucia winy za to, co zrobiło oraz myślenia nad tym, 

jak to naprawić - oddaje się całkowicie myślom o odwecie. Innymi słowy, karząc dziecko, 

pozbawiamy je w tym samym momencie bardzo ważnych procesów wewnętrznych, 

unaoczniających mu złe zachowanie. 

A.Faber i E.Mazlish proponują zamiast stosowania kar inne metody, mianowicie: 

1. Wskazanie dziecku pomocnej metody w rozwiązaniu danej sytuacji. 

2. Wyrażenie swojej stanowczej dezaprobaty dla złego zachowania. 

3. Wyrażenie swoich uczuć i oczekiwań w związku z zaistniałą sytuacją. 

4. Pokazanie dziecku, jak może naprawić zło. 

5. Zaproponowanie wyboru przy rozwiązaniu sytuacji związanej ze złym zachowaniem. 

6. Pozwolenie dziecku na odczucie konsekwencji swego zachowania. 



Jakie błędy związane z niekonsekwencją popełniają najczęściej rodzice i jakie 

one mają skutki dla dziecka? 

 Brak konsekwencji w utrzymywaniu stałego trybu dnia. Dzieci do wieku 

szkolnego powinny mieć ustalone godziny codziennych czynności, po to, by układ 

nerwowy i cały organizm przyzwyczaił się do określonego trybu dnia. Dziecko jest 

wówczas spokojniejsze, o stałej porze odczuwa głód, o stałej porze zaczyna być  

śpiące. Jeżeli chodzi spać o różnej porze, to albo nie może usnąć ze zmęczenia, albo 

jest tak marudne, że trudno je położyć spać – z powodu silnego napięcia 

psychicznego. 

 

 Brak konsekwencji w dawkowaniu przyjemności dla dzieci: nadmiar słodyczy, 

nadmiar oglądania TV, nadmiar gier na komputerze może spowodować wręcz 

uzależnienie od kreskówek i komputera, ucieczkę od świata rzeczywistego w świat 

wirtualny, przytłumienie rozwoju uczuć wyższych (przyzwyczajenie się do agresji, 

stępienie wrażliwości na drastyczne epizody). Może występować także stłumienie 

rozwoju wyobraźni twórczej, aktywności ruchowej oraz trudności w kontaktach 

rówieśniczych (dzieci od około 3 lat w zabawach naśladują i utrwalają sceny z 

agresywnych kreskówek i gier komputerowych). 

 

 Brak konsekwencji w stawianiu dziecku granic, co wolno, a czego nie. 

Niekonsekwencja w uczeniu norm moralnych, społecznych, obyczajowych i innych 

oraz brak wzmocnień (nagrody i kary) daje najgorsze skutki z punktu widzenia 

społecznego. Mogą wyrosnąć ludzie bez wpojonego systemu wartości, ale z 

poczuciem bezkarności. 

 Brak konsekwencji w uczeniu samodzielności (wyręczanie przy jedzeniu, ubieraniu, 

wspólne spanie) zwykle prowadzi u dziecka do dużych lęków „jak sobie poradzę” 

i poczucia: „jestem gorszy od innych, nie umiem.” Skutki mogą być także odległe w 

czasie i prowadzić do niemożności założenia rodziny i utrzymania w niej 

prawidłowych więzi emocjonalnych. 

 

 

 



Konsekwencja zaprocentuje 

Bardzo prawdopodobne, że dziecko nie godząc się na twoją stanowczość i stawiane przez 

ciebie granice, zacznie się buntować. Przygotuj się na bunt, płacz i obrażanie się dziecka. 

Mimo to nie rezygnuj ze swoich postanowień. Twoja konsekwencja z całą pewnością zostanie 

nagrodzona i zaprocentuje. Nim się obejrzysz to, co tak bardzo chcesz wpoić dziecku, stanie 

się jego nawykiem. Życzymy powodzenia w konsekwentnym wychowywaniu pociechy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POCZYTAJMY WSPÓLNIE… 

Kłótnie rodzeństwa – bajka pomagajka 

 

Kłótnie i sprzeczki wśród rodzeństwa są powszechne i nieuniknione. Jeżeli są zbyt częste – 

potrafią zepsuć dzień i sprawić przykrość rodzicom. Ja sam nie cierpię, gdy moi synowie się 

kłócą i gdy zdarzają się dni pełne sprzeczek – mam tego czasami serdecznie dość. Zapraszam 

do bajki pomagajki, która ma pokazać z perspektywy dziecka jak często takie kłótnie 

rodzeństwa są z błahych powodów i że czasami lepiej ich uniknąć. Mam nadzieję, że się 

spodoba! 

 

Nowe buty Zosi 

Były dokładnie takie, jakie sobie wymarzyła. Stały na środkowej półce, na wystawie sklepu, 

do którego właśnie wchodziły razem z Mamą. Pięknie oświetlone jasną lampą, wyglądały 

jakby czekały na księżniczkę z bajki. Zwróciła na nie uwagę już tydzień temu, gdy wracała 

tędy ze swoją przyjaciółką Julką ze szkoły. 

Poprosiły o nie panią sprzedawczynie i mogła je wreszcie wziąć do rąk. Buty były z przodu 

gładkie i praktycznie całkowicie białe, bliżej pięty miały miękkie, jasnoszare futerko, które 

Mama nazywała zamszem. Podeszwę pokrywały biało-różowe wzory, wyglądające jakby 

pochodziły ze skóry bajkowej zebry. 

No i ten kwiatek! Na prawym bucie przyczepiona była łodyżka z liśćmi, a na niej piękny 

różowy kielich z płatkami. Od nich odstawały mniejsze łodygi z błyszczącymi koralikami 

mniejszych pąków. Koleżanki pękną jutro z zazdrości! 



Mama spytała jej czy nie będzie problemu ze sznurówkami. Były wyjątkowo długie, a to 

oznaczało sporo wiązania. Na szczęście u góry był też rzep i dodatkowo buciki można było 

zapiąć suwakiem z boku. Były idealne! Nawet nie chciała przymierzać innych tylko 

powtarzała, że te są bardzo dobre i że pasują jak ulał i że ten rozmiar jest akurat i że na pewno 

ich nie pobrudzi i że o nie będzie dbać i że już mogą wychodzić ze sklepu. 

Drogę do domu ledwo pamiętała, również obiad, który potem zjadła. 

– Idę do Julki się uczyć! – Zawołała w stronę Mamy wciągając nowe buty na nogi. Nie 

czekając na odpowiedź wybiegła z domu. Tak naprawdę to nie mogła się doczekać by 

pochwalić się butami przyjaciółce. 

Kawałek za domem skręciła z drogi i dalej przez dziurę w siatce, by przejść znajomym 

skrótem przy opuszczonym domu. Pomimo, że ostatni deszcz był parę dni temu, były tu 

jeszcze resztki kałuż. Przeskakiwała je, starając się nie ubłocić swoich nowych bucików. 

Podczas skoku poczuła dziwne szarpnięcie od strony lewego buta. Przy kolejnym znowu to 

samo z prawego. Spiesząc się zignorowała to. Po kilku krokach nogi zaczęły się jej jednak 

plątać, a buty zaczepiać o siebie. Gdyby ktoś ją zobaczył z boku, to pewnie zaśmiałby się w 

głos. Wyglądało to tak, jakby się sama chciała kopnąć w kostkę. Jej nie było jednak do 

śmiechu. Gdy powtórzyło się to znowu, była już całkiem zaniepokojona. Szczególnie, że w 

końcu nie udało jej się jednym susem przeskoczyć niedużego pniaka zawalającego ścieżkę. 

Po kolejnym kroku nadepnęła jednym butem drugiego i wyrżnęła się jak długa. Oszołomiona 

siedziała przez chwilę trzymając się za stłuczone kolano. 

– Co się dzieje? – zawołała 

– To przez prawego! To ciamajda i oferma! Kroku nie może zrobić żeby się nie potknąć! – 

Usłyszała głos dochodzący z dołu. 

– Tak? Tak? Zawsze przez prawego! A kto jak tylko gdzieś wyjdziemy to zaraz się w błocie 

uwala? I jeszcze do tego mnie ochlapie? – Usłyszała kolejny głos. 

Zosia nie mogła uwierzyć własnym oczom i uszom. Wyglądało na to, że jej super-buty na 

dodatek umiały mówić. Wyglądało też na to, że się właśnie pokłóciły. Zapomniała przez 

chwilę o bolącym kolanie. Tymczasem buty wołały dalej jeden przez drugiego. 

– Jak możesz tak mówić? To Ty pierwszy mnie ochlapałeś! Zobacz jak wyglądam! 

– To dlatego, że nie uważasz jak stajesz i sam wlazłeś w błoto!!! 

Kłótnia była coraz ostrzejsza i Zosia nie mogła już tego słuchać. Wyglądało jakby buty 

chciały się zaraz na siebie rzucić. Chrząknęła i postanowiła się wtrącić. 

– Jestem Zosia! – Powiedziała grzecznie, starając się zachować spokój. 

– Ja jestem Prawy. – Odburknął but po prawej stronie. 



– A ja Lewy – Dodał ten drugi. 

– Co się stało? O co się sprzeczacie? – spytała 

Przez chwilę wydawało się, że kłótnia znowu się zaczyna od początku. 

– On mnie kopnął!!! 

– Ochlapał mnie! 

– Przez niego się wywróciliśmy!! 

– On mnie nie lubi! 

– On zawsze chce być z przodu!!! 

– On ma lepiej zawiązane sznurówki! Na pewno jego bardziej lubisz! 

Pretensjom nie było końca. Zosi było trudno cokolwiek powiedzieć wśród przekrzykujących 

się głosów. 

– Po kolei! Nie wszystko na raz! – Udało się wreszcie zatrzymać potok ich słów. 

– Po pierwsze sznurówki. To ja je wiązałam i starałam się jak najlepiej. Nie umiem jeszcze 

wiązać tak dobrze jak Mama, więc na pewno i jedno i drugie można poprawić. Ale nie jest to 

powód, żeby się na siebie złościć i kłócić ze sobą! 

– Jesteście dla mnie jednakowo ważni i tak samo Was lubię! Przecież w jednym bucie nie 

wyszłabym z domu i nieważne czy w prawym, czy w lewym. 

Buty przycichły i słuchały uważnie. Zosia mówiła dalej: 

– Czy nie widzicie, że nawet, jeżeli lewy ochlapał prawego, to nie znaczy to, że zrobił to 

specjalnie? Czasami po prostu tak się zdarza. Jeżeli do kogokolwiek możecie mieć pretensje 

to do mnie, bo to ja pobiegłam na skróty przez kałuże. 

– Gdy chodzę i biegam to raz mam jedną nogę z przodu, raz drugą. Gdy wiążę buty to raz 

lepiej uda mi się zawiązać prawy, raz lewy. Nie oznacza to, że kogoś lubię bardziej od 

innego! 

– Naprawdę bez sensu jest to, że teraz siedzimy, ja mam stłuczone kolano, a Wy kłócicie się, 

kto kogo kopnął i kto chciał być z przodu. – Była aż dumna z siebie, że tak spokojnie, 

poważnie i mądrze im wszystko tłumaczy. 

– A prawy but to ma kwiatek, a ja nie mam… – Powiedział cicho i smutno lewy. 

Zosia spojrzała na swoje buty. Rzeczywiście. Tego nie dało się nie zauważyć. Po chwili 

zastanowienia powiedziała: 

– Lubię was jednakowo i mogłabym nawet zerwać kwiatek z prawego. Bylibyście bardziej do 

siebie podobni. Wolałabym jednak tego nie robić – mogłaby zostać dziura i ślad, a na tym 

obydwa byście ucierpiały. 

– Poza tym jesteście różne i nie znaczy to, że jednego lubię bardziej od drugiego. Wszyscy 

jesteśmy trochę różni i to bardzo dobrze. Gdybyście byli tacy sami, nie mogłabym was 

założyć na moje nogi – mam przecież stopę prawą i lewą. Pewne różnice po prostu są i trzeba 



je zaakceptować. Nie ma co się nimi martwić. Jedno jest pewne – oddzielnie byłoby Wam 

gorzej, jesteście jak bracia, którzy są razem. 

Widać było, że butom ta rozmowa pomogła i poczuły ulgę. Ponieważ Zosię kolano też 

przestało już boleć, więc wstała i spokojniejszym teraz krokiem poszła do Julki. Tak jak się 

spodziewała – przyjaciółka była butami zachwycona. Po krótkiej nauce (w końcu obiecała 

Mamie, że do Julki idzie się uczyć) wyszły jeszcze razem na spacer. Zosia oczywiście w 

nowych super-butach. 

Już po powrocie w domu, tego wieczora, zasypiając w swoim ciepłym łóżku Zosia myślała o 

całym dniu. Kto by pomyślał, że wśród butów mogą się zdarzać kłótnie rodzeństwa, że buty 

mogą mieć tyle powodów do sprzeczek. I to czasami tak głupich? Przecież są jak bracia i są 

stworzeni by być razem? 

Spojrzała na nie. Uprosiła Mamę i ta pozwoliła postawić je w jej pokoju na szafce, na 

honorowym miejscu. Dzięki temu mogła je cały czas widzieć. Zosia uśmiechnęła się do 

siebie. Stały razem i tak słodko razem wyglądały – jakby się przytulały. Jak kochające się 

rodzeństwo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tradycje wielkanocne. 

Jak to było kiedyś… 

 

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, 

w którym symboliczne obrzędy 

religijne, tradycja ludowa i świat 

przyrody splatają się w jedno. 

Chrześcijanie świętują zwycięstwo 

Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają 

wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie - wiosna 

rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi. 

 

Warto wraz z dziećmi obserwować te przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając o ich 

znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy, i który 

odzwierciedlają i podkreślają niektóre z naszych zwyczajów i tradycji. 

Ważne momenty i wybrane zwyczaje 

Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między świętem 3 króli a Środą Popielcową bawili się, jedli i 

tańczyli – później, w okresie Wielkiego Postu, nie było o tym mowy! Post był bardzo surowo 

przestrzegany. Dlatego podczas ostatków popularny był zwyczaj wnoszenia między bawiących się 

szkieletu śledzia – miało to oznaczać zakończenie zabawy i przypomnieć o nadchodzących dniach, 

kiedy jedzono dość biednie. Niektóre zabawy odwiedzał też dziad zapustny, który o północy wyganiał 

bawiących się do domu. 

Środa popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy 

popiołem przypomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat tylko “na chwilę”, dlatego 

powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. Słyszymy wtedy słowa “Nawróćcie się i wierzcie w 

Ewangelię”. 

Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach, muzykowaniu czy 

tłustym jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy w Kościele milkły – tak, jak współcześnie w Wielki 

Piątek. Nie było też dzwonków – zamiast nich słychać było kołatki. W tym czasie ludzie więcej się 

modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie – np. 

sprzątając obejście i przygotowując ozdoby świąteczne. Warto wiedzieć, że Wielki Post pokrywa się w 

czasie z tzw. przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, a na polach 

często leżał jeszcze śnieg, nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia. Nie 

jedzono też jajek, ponieważ odkładano je na święta. Post miał zatem wymiar nie tylko religijny, ale 

też bardzo praktyczny! 

Śródpoście – tradycyjnie jest to 4.niedziela Wielkiego Postu. Wtedy na jeden dzień powracała do 

kościoła i domostw radosna atmosfera. Po pierwsze ma ona przypominać, że cały Wielki Post, który 

był dawniej trudny i bardzo poważnie traktowany, służy oczekiwaniu na bardzo radosne wydarzenie – 

Zmartwychwstanie! Dlatego w tą niedzielę śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać dzwony i muzykę. 

Ciekawym zwyczajem było wielkie hałasowanie na polach i łąkach – dzieci z grzechotkami, kołatkami i 



innymi hałasującymi instrumentami biegły budzić hałasem przyrodę, żeby na święta i na wiosnę 

wszystko się zazieleniło i zaczęło kwitnąć. 

Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych 

roślin, które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny 

odradzały się po zimie najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne. 

Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko się okładano nawzajem, 

mówiąc: “Nie ja biję, palma bije, za tydzień wielki dzień, na 6 noc – Wielkanoc”. Miało to przypomnieć 

o zbliżających się wielkimi krokami świętach i przynieść szczęście. Palemkami klepano też zwierzęta, 

by były zdrowe przez cały rok. Palmy zatknięte w domu, np. za obraz, miały chronić dom przed 

gromami w czasie burzy, a wszystkich domowników – przed złymi mocami, chorobami i 

nieszczęściem. 

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony kościelne 

milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. 

Do dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę 

Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami. 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku), 

natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal 

każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, 

harcerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje 

grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje 

grzechy. 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę i 

ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spryskiwano dom, by 

rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej 

orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia paschału, 

czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. 

Sobota to również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać 

przygotowana już w Wielki Piątek. 

Do koszyczka wkładamy:  

• baranka – symbol zmartwychwstałego 
Chrystusa, 

• jajka – symbol rodzącego się życia, 
• chrzan – symbol siły, 
• wędlina – symbol płodności i dostatku, 
• ser – symbol zdrowia dla zwierząt 

hodowlanych, 
• sól – symbol oczyszczenia domostwa od 

złego oraz istota prawdy, 
• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych 

umiejętności. 
Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy – jajka. Ten symbol 

rodzącego się życia odnosi się także do Jezusa, który pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że pisanki 

mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy 

przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną 

w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem. 



Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją należy je przygotować 

właśnie w piątek. Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie powinno się już nic 

sprzątać ani przygotowywać. To czas, kiedy należy duchowo przygotować się na zmartwychwstanie 

Jezusa. 

Tradycyjne świąteczne potrawy to: 

• żurek – czyli barszcz biały,  
• kiełbasa – zwykle biała, na ciepło, 
• szynka wędzona w jałowcowym dymie, 
• ćwikła z chrzanem, 
• pieczone mięso, 
• własnoręcznie wykonana babka, 
• mazurek z artystycznymi dekoracjami, 
• pascha, 
• kołacz, 
• sernik (kiedyś zwany przekładańcem). 
Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty 

białym obrusem i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku 

stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to 

symbol sił witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę 

Wielkanocną świętujemy! Wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcyjną. 

Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy do 

świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas przeznaczony na rodzinne 

biesiadowanie. Dzieci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka. 

Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów, na 

które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i 

dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie 

wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali 

dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i w 

zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem 

połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem – 

symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Z 

czasem żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane. W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. 

Gospodarze wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami nasączonym wodą. Z tych pal robią 

krzyżyki i wbijają w ziemię, aby zapewnić sobie dostatek. To okazja do spotkań towarzyskich i 

rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym czasem i budzącą się do życia przyrodą. 

 

 

 

 



W co bawić się z 

dzieckiem 

wiosną? 

Propozycje 

zabaw dla całej 

rodziny… 

 

 
Zabawy kamieniami i patyczkami podczas wiosennych spacerów  

Coraz dłuższe dni i ładna wiosenna pogoda zachęcają, by jak najwięcej czasu spędzać na 

świeżym powietrzu. Podczas spacerów, oprócz podziwiania budzącej się do życia przyrody, 

warto zachęcać dziecko do poszukiwania skarbów natury. Mogą to być kamyczki o 

ciekawych kształtach, patyczki i inne rzeczy, które znajdziemy w parku i na łące. Te 

najładniejsze warto zabrać ze sobą do domu i wykorzystać je do zabawy lub tworzenia 

ciekawych i kreatywnych kompozycji. Możemy np. zachęcać dziecko do układania z nich 

figur geometrycznych i kształtów oraz… zagrać za ich pomocą w kółko i krzyżyk. Fajną 

propozycją zabawy, którą polubią zwłaszcza nieco już starsze dzieci, jest układanie ze 

znalezionych w okolicy przedmiotów 

zwierzątek lub postaci i odgadywanie, 

co przedstawia gotowa kompozycja. 

 

Rysowanie i zabawy kolorową 

kredą  

Kolorową kredę z pewnością dobrze 

pamięta każdy z nas jeszcze z czasów 

swojego dzieciństwa. Nic nie stoi 

jednak na przeszkodzie, aby kreda powróciła do łask i stała się ulubioną zabawą także 

naszych dzieci. Na nadchodzącą wiosnę, przy okazji zakupów w supermarkecie, warto więc 

zaopatrzyć się w jedno jej opakowanie i sprawdzić, czy rysowanie za jej pomocą przypadnie 

do gustu także naszemu dziecku. Z rysowaniem za pomocą kredy z pewnością polubią się nie 



tylko mali miłośnicy rysunków! Kredę możemy wykorzystać nie tylko do rysowania, ale 

także do wielu innych zabaw. Możemy jej bowiem użyć do gry w klasy czy przygotowywania 

innych zabaw, np. trafiania do celu. W tym celu rysujemy strefy, które oznaczmy określoną 

liczbą punktów. Zadaniem naszym i dzieci będzie trafienie w miejsca z największą ilością 

punktów pluszakiem lub kamieniem. Ten, kto uzbiera najwięcej punktów wygrywa! 

 

PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ O SPACERACH, WYCIECZKACH ROWEROWYCH, 

ZABAWACH Z PIŁKĄ, HULAJNODZE I INNYCH WYBRANYCH PRZEZ WAS 

AKTYWNOŚCIACH RUCHOWYCH !!! 

 

 



DO ZOBACZENIA      

W czerwcu !!! 
 


