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TRADYCJE WIELKANOCNE W POLSCE
Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) jest jednym z najstarszych i najważniejszych, a także najbardziej radosnym
ze wszystkich świąt chrześcijańskich.
To czas szczególny, upamiętniający śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Święta Wielkanocne poprzedza czterdziestodniowy Wielki Post, który zaczyna się
od Środy Popielcowej, nazywanej często
Popielcem, a po staropolsku Wstępną
Środą. Tego dnia podczas mszy świętej
posypuje się głowy wiernych popiołem.
Obrządek ten, jako zwyczaj obowiązujący
w całym Kościele, wprowadził w XI wieku
papież Urban II. Posypywaniu głów popiołem towarzyszą słowa: „Prochem jesteś
i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Te słowa, zaczerpnięte z Pisma Świętego, przypominać mają
o kruchości i przemijalności życia ziemskiego, ale także o czynieniu dobra każdego dnia i wiary w lepszy, nieskończony
byt w niebie. Wielki Post jest synonimem
umartwień, umiarkowania, pobożności
i dobrych uczynków. W dawnych czasach
mieszkańcy wsi przestrzegali zaleceń kościelnych, przyjmując na ten czas zobowiązania. Ze stołów znikały: mięso, cukier,
miód czy nabiał, a pojawiał się żur postny,
ziemniaki, kapusta kiszona, śledzie i chleb.
Ograniczenie dotyczyło nie tylko pożywienia, ale też zabaw, śpiewu i tańców. Jedynie w połowie Wielkiego Postu robiono
chwilę wytchnienia, było to tzw. Półpoście.
W dawnych czasach po wsiach biegali
chłopcy, hałasując drewnianymi kołatkami
i rozbijając o drzwi domów garnki wypełnione popiołem.

Palmy Wielkanocne - Chrześcijański zwyczaj przygotowania i święcenia palm wielkanocnych w poprzedzającą Święto Zmartwychwstania Pańskiego Niedzielę Palmową, to tradycja, która przetrwała
od czasów średniowiecza po dziś dzień.

Rozpoczyna Wielki Tydzień i upamiętnia
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Palmy są
zwiastunem wiosny i urodzaju, symbolem
odradzającego się życia. Kiedyś nazywano
Niedzielę Palmową Niedzielą Kwietną albo
Wierzbną. Dziś tak jak dawniej, palmy robi
się z ziół, gałązek bukszpanu, krzewów
owocowych, bazi, ozdabia je kwiatami,
bibułą i kolorowymi piórkami. Wedle ludowych wierzeń, poświęcona palma chroniła
ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i złem, zaś wystawienie
palmy w oknie podczas burzy chroniło dom
przed piorunem. Palemki wtykano także
za obraz, by chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i fałszywymi sąsiadami. W Polsce jest kilka miejscowości, które zasłynęły
z niezwykle pięknych palm. Organizowane
są nawet konkursy na najdłuższą i najokazalszą palmę. Prym wiodą tu: Lipnica
Murowana, Rabka i Łyse na Kurpiach
Zielonych.
Wielki Czwartek – W kościołach katedralnych w czwartek przed południem odprawiana jest tzw. msza krzyżma. Liturgia
ta upamiętnia moment ustanowienia
Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
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W katedrach biskupi święcą oleje, które
służą przez cały rok przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu
chorych. Wieczorna msza święta odbywająca się w Wielki Czwartek jest pamiątką
Ostatniej Wieczerzy. Wtedy ostatni raz
biją dzwony. Potem wedle tradycji, milkną,
a ich głęboki, czysty dźwięk zastępuje głuche klekotanie drewnianych kołatek. Cisza
trwa do Wielkiej Soboty. Następuje obnażenie ołtarza – zdjęcie obrusów, wygaszenie wiecznej lampki i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.
Ten polski obyczaj przypomina chwile
kiedy Jezus „… wstał od stołu, złożył swe
szaty, wziął prześcieradło i przepasał się
nim. Potem napełnił naczynie wodą, zaczął
umywać uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany”. Zwyczaju
umywania nóg dokonuje obecnie ksiądz
wybranym osobom, które symbolizują
apostołów.
Wielki Piątek – to jedyny dzień w roku,
w którym w Kościele katolickim nie odprawia się mszy świętej. Tego dnia, około
godziny piętnastej naszego czasu, umarł
Jezus. To dzień najgłębszej żałoby, powagi
i skupienia, w którym wiernych obowiązywał ścisły post. Częścią wielkopiątkowego
nabożeństwa jest adoracja krzyża. Do
świątyni wnosi się przynosi się przykryty
tkaniną krzyż, następnie wierni podchodzą
do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić przyjęcie odkupienia. Wydarzeniu towarzyszy śpiew
tradycyjnych pieśni. Po zakończeniu adoracji i obrzędach komunii Najświętszy
Sakrament przenosi się w procesji do przygotowanego wcześniej grobu. Ciekawym
obrządkiem ludowym są mające ponad
trzywiekową tradycję „Turki” – warta przy
grobie Chrystusa. Obyczaj wywodzi się

z 1683 r. Chłopi walczący pod Wiedniem
jako królewscy poddani pod wodzą Jana III
Sobieskiego, powróciwszy po rozgromieniu Turków do swych domów, przebrani
w zdobyczne tureckie stroje, w podzięce
Bogu zaciągnęli warty przy grobie Jezusa.
Nie jest to zwyczaj powszechnie znany,
kultywuje się go między innymi na Podkarpaciu. „Turki” zaczynają się w Wielki Piątek
i trwają do mszy rezurekcyjnej. W Wielki
Czwartek i Wielki Piątek gospodynie przygotowywały świąteczne potrawy. Piekły
chleb, ciasta, mięsa. Po domach roznosiły
się zapachy wędzonych kiełbas i gotowanych szynek. Punktem honoru każdej gospodyni było przygotowanie dorodnej
baby drożdżowej.
Wielka Sobota – jest dniem żałoby i jednocześnie uwielbienia złożonego do grobu
Chrystusa. Znanym powszechnie zwyczajem jest święcenie różnych potraw, które
spożywane są później przy stole wielkanocnym.

Tradycja wielkanocnego koszyczka sięga
końca XIII wieku, kiedy to Polacy święcili
chleb i jajka. Święcenie potraw odbywało
się początkowo w domach, później wierni
zaczęli przychodzić ze „święconką” do kościoła. Tego dnia święci się również wodę.
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Każdy
produkt
znajdujący
się
w święconce ma swoją symbolikę.
Jaja to symbol nowego lub odradzającego
się życia. Baranek z chorągiewką z napisem ''Alleluja'' to symbol zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, zwycięstwa nad
śmiercią. Chleb – symbolizuje ciało Chrystusa, zapewnia pomyślność. Wędlina - to
symbol dostatku, płodności i zdrowia.
Sól - to symbol oczyszczenia, chroni przed
zepsuciem. Pieprz – to symbol gorzkich
ziół. Chrzan – to znak siły fizycznej człowieka. Ciasta świąteczne (pascha, babka
drożdżowa) – to symbol umiejętności i doskonałości. Babka wielkanocna – symbolizuje wzrastanie wiary, nadziei i miłości.
Zajączek wielkanocny to symbol wiosny,
odradzającej się przyrody, witalności i pokory. Zielone gałązki - wiecznie zielone
pędy, są symbolem zmartwychwstania.
Rzeżucha – symbolizuje życie, odrodzenie
i zmartwychwstanie. Koszyczek powinien
być wykonany z wikliny, wyścielony białą
serwetką, ozdobiony zielonymi gałązkami
np. bukszpanu. Święconkę stawia się na
stole wielkanocnym. Świąteczne śniadanie
rozpoczyna zwyczaj dzielenia się poświęconym jajkiem (święcone jajko należy podzielić na tyle części, ile jest osób w rodzinie).
Obchody Zmartwychwstania rozpoczynają się w sobotę po zapadnięciu zmroku.
Wtedy odbywa się Liturgia Światła. Przed
Kościołem rozpala się ognisko, którego
płomienie zostają poświęcone przez
kapłana. Następnie przygotowuje się
z prawdziwego wosku dużą wielkanocną
świecę – paschał, który potem w uroczystej
procesji zostaje wniesiony i umieszczony
w świątyni na ozdobnym świeczniku. Po
trzykrotnym śpiewie kapłana „Światło
Chrystusa” i odpowiedzi wiernych „Bogu

niech będą dzięki”, zapala się świece
do poświęconego płomienia.
Niedziela Wielkanocna – kończąca Wielki
Tydzień to najbardziej radosny dzień Świąt
Wielkanocnych. Rezurekcja – poranna
msza święta – oznacza radość z ponownego odrodzenia i jest początkiem ucztowania. Mszę rezurekcyjną poprzedza
uroczysta procesja. Na czele procesji
niesiony jest krzyż przyozdobiony czerwoną stułą, tuż za nim ministranci niosą
figurę Zmartwychwstałego Chrystusa,
a idący za nimi kapłan trzyma przed sobą
monstrancję z Hostią. Tradycyjna procesja
okrąża kościół trzykrotnie. Tego poranka
odzywają się znów kościelne dzwony.
Po powrocie do świątyni, zgromadzeni
stojąc, śpiewają z czcią hymn Ciebie Boga
wysławiamy. Po powrocie z kościoła zasiada się, wedle obyczaju, do śniadania
świątecznego, które poprzedza modlitwa.
Źródło
Agnieszka Nowak,
Folklor i zwyczaje w Polsce, Katowice 2010
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W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły, uzgodniona
ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020r.
została ze względu na sytuację epidemiologiczną, 28 kwietnia bezterminowo zawieszona. Oczekując na to doniosłe i niezwykle ważne dla nas wydarzenie przypominamy Wam i sobie wskazówki jakie pozostawił nam nasz patron. Warto się nimi
kierować.

Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
Nie podnoś głosu.
Nie przeklinaj.
Nie rób przykrości.
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj
dobroć.
Przebaczaj wszystko, wszystkim.
Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął,
aby tobie tak czyniono.
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,
ale co Ty jesteś winien innym.
Czynnie współczuj w cierpieniu.
Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą,
sercem.
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy
korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy
drugich.
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj
ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół
siebie.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Kardynał Stefan Wyszyński

Kilka rad jak żyć
Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus
w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka,
twojego brata.
Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle
o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś
dobrego.
Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów
źle o bliźnich.
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WIERSZYKI O WIOŚNIE
Jan Brzechwa, Wiosna
„Naplotkowała sosna,
że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro :
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze :
Raczej na hulajnodze.
Wąż sykną : Ja nie wierzę,
przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: Wiem coś o tym,
przyleci samolotem.
-Skąd znowu- rzekła srokaja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju
widziałam ją w tramwaju.
- Nieprawda! Wiosna zwykle
przyjeżdża motocyklem!
- A ja Wam tu dowiodę,
że właśnie samochodem.
- Nieprawda, bo w karecie!
- W karecie? – Cóż Pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią spieszą,
już trawy przed nią rosną
i szumią: Witaj , wiosno!”

a żaby z rechotem
- cóż za powitanie!”
Ewa Stadtmüller, Wiosna
„Szła wiosna po łąkach,
szła cała w skowronkach,
z gołą głową ,bosa
z kwiatami we włosach.
Wielce ucieszone
małe jaskółeczki
wyśpiewały wszystko
biedronkom znad rzeczki.
Zabzyczała łąka
kapelą wesołą”
Joanna Kulmowa, ZIMNO-CIEPŁO
Chmurki to przyjdą,
to uciekną .
Bawi się marzec w zimno- ciepło.
Zamrugał słońcem.
Chlapnął deszczem.
O! Ciepło! Cieplej! Szukaj jeszcze!
Deszcz pajęczynę cienką rozsnuł
i kapie
jakby ze stu nosów.
Patrz:
tutaj trawa już wyrosła.
Ciepło- gorąco – wkrótce wiosna.

Ewa Stadtmüller, Wiosna
„Trzmiel przygrywał skocznie
na puzonie pszczołom.
Świerszczyk na skrzypeczkach
zacinał od ucha.
Buczał bąk na tubie,
na grzebieniu mucha.
Jeszcze doszedł bociek
ze swym klekotaniem,
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SZUFLADA - TWÓRCZE PASJE UCZNIÓW

Emilia Rak klasa 7a

Julia Biela klasa 7a
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Wiosenno – świąteczne prace
uczniów klas I-III

Klasa 2a

Klasa 1a

Klasa 2b

Klasa 1b
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Klasa 3a

GORĄCO POLECAM
Karina Piechota 2a, Lena Rusek 2a oraz
Ola Kuźniar 7a o swoich ulubionych książkach.

Klasa 3b

Uwielbiam czytać
książki z serii Zaopiekuj się mną autorstwa Holly Webb.
Szczególne wrażenie zrobił na mnie
tom pt. Tytus,
smutny
szczeniaczek. Pisarka przedstawiła w nim losy
małego pieska Tytusa, którym opiekuje się Amelka. Dziewczynka spędza z pupilem każdą wolną
chwilę do czasu choroby babci, która prosi
wnuczkę, aby zaopiekowała się jej „jamniczą Stokrotką” do momentu powrotu do
zdrowia. Nie jest to łatwe. Bohaterka musi
dzielić swój czas między dwoma pieskami,
które nie rozumieją sytuacji w jakiej się
znalazły. Jest to wzruszająca opowieść
o przyjaźni. Gorąco polecam!!!
Karina Piechota 2a

Bardzo lubię czytać. Ostatnio zainteresowała mnie
seria książek o podróżach i przygodach Neli. Tytułowa bohaterka, to
mała reporterka,
która
odwiedza
różne miejsca na
świecie np. Kenię, Tajlandię, Peru, Boliwię
a nawet Grenlandię i opisuje w książkach
NASZA DWÓJKA
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swoje wrażenia z odbytych wycieczek.
Przedstawia też zwyczaje i obyczaje poznanych ludzi oraz zwierzęta, które spotyka na swojej drodze. Oprócz ciekawej
treści publikacja zawiera mnóstwo pięknych zdjęć. Gorąco polecam!!! Szczególnie
tym, którzy lubią podróże.
Lena Rusek 2a

Leigh Bardugo Cień i Kość. Osierocona i nikomu niepotrzebna
Alina
Starkov jest żołnierką i kartografem. Zdaje sobie
sprawę, że może
nie przeżyć swojej
pierwszej wyprawy
do Fałdy Cienia –
połaci nienaturalnego mroku, na której wprost roi się od potworów. Kiedy jednak jej pułk zostaje zaatakowany, Alina wyzwala w sobie uśpioną
dotąd magiczną moc, o której istnieniu nie
miała pojęcia. Następnie wkracza do przepełnionego przepychem świata monarchów i dworskich intryg, gdzie podejmuje
szkolenie wśród griszów, wojskowej elity
swojego kraju i daje się zauroczyć ich niesławnemu dowódcy, zwanemu Zmroczem. Zmrocz uważa, że Alina potrafi przywołać moc zdolną zniszczyć Fałdę Cienia
i zjednoczyć rozdarty wojną kraj – w tym
celu musi jednak zrozumieć i opanować
swój nieokiełznany dar. Królestwo znajduje się w coraz większym niebezpieczeństwie, a Alina odkrywa tajemnice swojej
przeszłości i dokonuje niebezpiecznego
odkrycia, które może zagrozić nie tylko
wszystkiemu, co kocha, lecz także przyszłości całego kraju.

Książka według mnie jest ciekawa.
Autorka posłużyła się w niej narracją
pierwszoosobową, dzięki temu osoba
czytająca dowiaduje się co myśli i przeżywa główna bohaterka, może śledzić bieg
wydarzeń wraz z nią i z jej punktu widzenia.
Po lekturę możecie sięgnąć wieczorem,
gdy macie ochotę się zrelaksować i oderwać od problemów dnia codziennego
(słabsza ocena, aktualna sytuacja na świecie). Emocje gwarantowane. W dodatku
książka jest trylogią, więc jeśli Wam się
spodoba, zawsze możecie wypożyczyć lub
kupić kolejne części. Gorąco polecam!!!
Ola Kuźniar 7a

ŻYCZENIA
Najobfitszych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja Naszej Dwójki
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Alleluja dziś śpiewamy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
tego świata Odkupiciel.
Niech radosne Alleluja,
niesie odrodzenie duchowe,
napełnia nas spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech nas Pan błogosławi i strzeże.
Niech rozpromieni oblicze Swoje
nad nami.
Niech nas obdarzy swoimi łaskami.
Życzy klasa 1 b z wychowawczynią

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności. Samych szóstek
i piątek w szkole. Żebyście zawsze byli
szczęśliwi i niech każdy z was zawsze wierzy w siebie i sięga jak najwyżej. Starajcie
się na 100 %, gdy są testy i sprawdziany,
osiągajcie swoje cele, szanujcie panią.
Przygotujcie się do wszystkiego co może
was czekać. Pamiętajcie, że w życiu liczy
się rodzina, koledzy oraz koleżanki.
A z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Wam: dużo szczęścia
i radości, a na stole wspaniałości, zajączka
pięknego, Dyngusa mokrego. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym oraz wesołego
Alleluja!
Życzy klasa 3 a z wychowawczynią

W tym trudnym czasie niech życzenia wielkanocne płyną.
Abyśmy zdrowi i szczęśliwi byli, a w śmigusa dyngusa radości doświadczyli. Zajączek i baranek niech w koszyczku siedzą,
a w Niedzielę Wielkanocną niech wszyscy
bliscy ze sobą będą.
Życzenia składają uczniowie klasy 2a
wraz z wychowawczynią

Miłości, wiary, radości, spełnienia!
Takie na Wielkanoc przesyłamy życzenia!
Niech święconka wspaniale smakuje,
a zajączek wielkanocny radością zaczaruje.
Małe kurczątko niech spełni marzenia
Takie dziś przesyłamy życzenia!
Życzą uczniowie klasy 3 b
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Wesołego zająca, co śmieje się bez końca,
Szczerbatego barana, co beczy od rana,
Pisanek w koszyku oraz mokrego ubrania
W dzień polewania!
Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły klasa 4 b życzy zdrowych
i wesołych Świąt Wielkanocnych!

i zjedz ze smakiem barszczyk.
Kiedy Wielka Noc nastanie życzę Wam
na Zmartwychwstanie dużo szczęścia
i radości, które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu , w jasnej duszy i niechaj
wszystkie żale zagłuszy.
Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
a przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.
Życzenia składają uczniowie klasy 6 b
wraz z wychowawczynią

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły pogodnych, wesołych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo dziękujemy osobom pracującym w naszej szkole, że nawet w tak
trudnych czasach pomagacie nam w naszych codziennych obowiązkach.
Mamy nadzieję, że niedługo wrócimy
do szkoły i ponownie się spotkamy.
WESOŁEGO ALLELUJA!
Życzy klasa 6a wraz z Wychowawczynią

Drodzy uczniowie!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Wam dni przepełnionych
radością, sukcesów w nauce, mokrego
dyngusa i smacznego jajka oraz zdrowia,
które w obecnych czasach pandemii jest
bardzo ważne.
Serdecznie życzenia składa klasa 7a

Zazielenił się trawą pagórek,
W domu już wielkanocne klimaty.
Pysznie niech Ci smakuje żurek
I oddala wszelkie tarapaty!
Niech w ten wielkanocny dzień,
czoło się już nie marszczy.
Zimę w sercu w wiosnę zmień
NASZA DWÓJKA
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HUMOR
 Zajączku, dlaczego masz takie krótkie
uszy?
 Bo jestem romantyczny.
 Nie rozumiem.
 Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem
śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, że
nie usłyszałem kosiarki …

Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo zwierząt: niedźwiedzie, lisy wilki, jeże
itp. Przez kolejkę przepycha się łokciami
zając. Wreszcie jest na początku! W tym
momencie łapie go niedźwiedź i mówi:
 Ty zając, gdzie się wpychasz?!
I przesuwa go na koniec kolejki. Zając
znowu idzie do przodu, ale niedźwiedź jest
nieugięty. Zajączek powtarza swój wyczyn
jeszcze kilka razy, ale za każdym razem
niedźwiedź stawia go na końcu kolejki.
Wreszcie obolały Zając otrzepuje się z kurzu i mówi do siebie:
 Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu!

Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia i pyta.
 Czy są pisanki?
 Nie ma.
Po tygodniu zajączek znów przychodzi
i pyta:
 Czy są pisanki?
 Nie ma.
Na trzeci tydzień przychodzi i znów pyta:
 Czy są pisanki?
 Są – odpowiada zadowolony niedźwiedź. Na to zajączek:
 I co mi z tego! Przecież Wielkanoc była
dwa miesiące temu.
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WIELKANOCNE ZAGADKI
1. Sypka jest jak piasek
jak śnieżek biała,
smaku dodaje
jej szczypta mała.
2. W cebulowych łupinkach
i farbkach kąpane
W prześliczne desenie
ręcznie malowane
3. Azorek w podskokach
koło stołu hasa
Lecz niewiele wskóra
- nie dla psa………………..
4. Tę z piasku stawiają
dzieciaki na plaży.
O tej z ciasta w Wielkanoc
każdy łasuch marzy.

8. Zniosła ich kokoszka
prawie tuzin cały.
gdy je Zosia ozdobiła, ślicznie wyglądały.
9. Jedne spotkasz w Afryce
- rośnie ich tam wiele.
Inne ujrzysz w kościele
w przedświąteczną niedzielę
10. Chcesz być suchy poniedziałek?
To możesz dać susa,
tam gdzie nie ma miłośników
……………………….
11. Skromne listeczki ciemnozielone,
lecz bez nich co to za święcone.
12. Może być z cukru,
z gipsu lub z ciasta,
lecz najważniejszy jest i basta.

5. Gdy go ucierali,
to przy nim płakali,
ale gdy go jedli,
to się uśmiechali.
6. Myszek nie łowią,
ptaszków nie jedzą
te szare kotki,
co na drzewie siedzą .
7. Maleńkie, żółciutkie,
czyżby gdzieś z podwórka
wypuściła je spod skrzydeł
nieostrożna kurka.
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Przeczytajcie uważnie wiersz i wymieńcie nazwy potraw wielkanocnych, jakie
udało Wam się zapamiętać?
Ewa Stadtmüller, Na Wielkanocnym stole
„Wielkanocny stół nakryty
bielutkim obrusem.
Na ten obrus dzbanuszek
wskoczył jednym susem.
Z dzbanuszka zerkają
aksamitne bazie.
Ha! Jesteśmy pierwsze,
przynajmniej na razie.
Niezbyt długo same
na stoliczku stały.
Wnet się zjawił koszyczek
pisanek wspaniałych.
Jedna w paski,
druga w gwiazdki,
trzy następne w kwiaty.
Ta w kropeczki,
ta w listeczki…
Wybór przebogaty!
Każda sobą zachwycona
i bardzo przejęta:
Dzięki nam tak kolorowe
mogą być te święta!
Usłyszały to mazurki
ślicznie lukrowane.
Roześmiały się serdecznie:
Pisanki kochane,
śliczne macie wzorki,
takie kolorowe,
lecz my do schrupania
jesteśmy gotowe.
Każdy lubi w święta
smacznie podjeść sobie,
no a wy służycie
tylko ku ozdobie.
Tak, tak przytaknęła

babeczka rumiana:
Podjeść sobie trzeba od samego rana.
Zgoda – rzekła kiełbasa,
strojąc dumne miny:
Kto chce sobie podjeść,
sięga po wędliny.
Ja – rzekł zając z czekolady
- jestem cały w złocie
i przynoszę grzecznym dzieciom
słodziutkie łakocie.
Coraz głośniej się spierały
świąteczne przysmaki.
Nagle ktoś dołączył do nich.
Patrzą, kto to taki…
To baranek wielkanocny
stanął sobie z boku
i powiedział cichuteńko :
Przyniosłem Wam pokój.
Już pogodne są mazurki,
babka uśmiechnięta.
Zajączek się cieszy:
Niech nam żyją święta!”
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KOLOROWANKI
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