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DZIŚ WYRUSZAMY 
W WIELKANOCNĄ

PODRÓŻ!



PRZYGOTUJ - MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ

Karta i kredki.



To wyjątkowa walizka! 
Każdy z nas do swojej walizki pakuje

inne przedmioty, 
które rozpoczynają się pierwszą głoską

jego imienia!
Możesz powiedzieć głośno ich nazwy,

albo narysować je na kartce.

PRZED STARTEM PAKUJEMY WALIZKĘ!



Bilety na naszą podróż do nabycia w
Śmiechocentrum Wielkanocnym 
za jeden uśmiech! 

Do dzieła!

CZAS ZAKUPIĆ BILET



GRATULACJE!
TWÓJ UŚMIECH WYPATRZYŁ
SAM ZAJĄC WIELKANOCNY.
ZDOBYWASZ BILET.
RUSZAMY!



ZOBACZ DOKĄD SIĘ UDAMY



POZNAMY TRADYCJE
WIELKANOCNE Z RÓŻNYCH

CZĘŚCI ŚWIATA!



Nie bój się, jest całkiem przyjazna!Nie bój się, jest całkiem przyjazna!  
W Finlandii, czyli w kraju, w którym możeszW Finlandii, czyli w kraju, w którym możesz
spotkać na przykład renifery, jedną zspotkać na przykład renifery, jedną z
wielkanocnych tradycji jest przebieranie się zawielkanocnych tradycji jest przebieranie się za
czarownice. Dzieci w takich przebraniach chodzączarownice. Dzieci w takich przebraniach chodzą
od domu do domu i w zamian za czar, dziękiod domu do domu i w zamian za czar, dzięki
któremu rodzina będzie przez cały rok zdrowa,któremu rodzina będzie przez cały rok zdrowa,
otrzymują czekoladowe jajka lub króliki.otrzymują czekoladowe jajka lub króliki.

CO TU ROBI
CZAROWNICA?!



TO JESZCZE NIE WSZYSTKIE CIEKAWE FIŃSKIE TRADYCJE
Malowanie

gałązek wierzby

Nie tylko jajka zostaną
pomalowane! 

 
Wielkanoc to wesołe

święto. Bardzo kolorowe!
Wierzba to jedno z

najszybciej kwitnących
drzew. To dlatego jej

gałązki są często
wykorzystane do

wielkanocnych dekoracji.



To wierzbowe gałązki kwitną tworząc to, co
potocznie nazywamy "baziami" albo
"kotkami".

A TO WŁAŚNIE WIERZBA 



OGNISKO - KOLEJNA FIŃSKA TRADYCJA
Przepędzamy złe

moce!

Ogień to żywioł! 
 

Od bardzo dawna ludzie
wierzyli, że palenie ognia

ma moc przepędzania
nieszczęścia. 

 
Dziś ludzie nie wierzą już

w jego magiczne
zdolności, ale tradycyjnie,
na szczęście i dla dobrego

nastroju, rozpalają
ogniska. 



JADALNE BŁOTKO
Mämmi

To tak naprawdę nie
błoto, a słodka masa z

żytniej mąki, cukru i
skórki od pomarańczy. 

 
Nie wygląda zbyt

apetycznie, ale jest to
przepyszny fiński

przysmak!



W miejscowości Haux tradycją wielkanocną stało się
smażenie gigantycznego omleta. Według legendy, tradycja
ma swoje źródło w czasach wielkiego francuskiego wodza -

Napoleona (wspominamy go w naszym hymnie
narodowym). Według legendy, Napoleon przemierzając ten
region Francji został poczęstowany omletem. Posmakował

mu tak bardzo, że kazał przygotować wielki omlet dla całego
wojska. Corocznie w Haux w smażony jest gigantyczny
omlet, którym częstowani są zgromadzeni mieszkańcy.

RUSZAMY DALEJ - FRANCJA



Pojawiają się w tradycji wielkanocnej wielu krajów.
Dawniej - tak jak mówiłam Ci w ostatniej prezentacji -
mięso było bardzo drogie i źródłem ważnych
substancji odżywczych były właśnie jajka.

JAJKA



 

A TERAZ ZAGADKA - KTÓRY CZEKOLADOWY
SŁODZIAK JEST AUSTRALIJSKĄ TRADYCJĄ?

WIELKOUCH
BILLY

UROCZY JEŻ
SŁODKI

PTASZEK



W Australii króliki uznawane są za szkodniki, zagrażają także ich rodzimemu wielkouchowi
króliczeku. Stąd w Australii wielkanocne czekoladowe zające zostały zastąpione

czekoladowymi wielkouchami.

WIELOKOUCH!

A to prawdziwy wielkouch króliczy. To nasz czekoladowy królik. To czekoladowy wielkouch. 



ZADANIE DLA
CIEBIE



Skoro wielkouch wygląda tak jak na zdjęciu - jak
mógłby wyglądać 

WIELKONOS albo WIELKONÓG? 
 

Narysuj go!

WIELKONOS



NIEMIECKIE
DRZEWKO
WIELKANOCNE
To kolejna tradycja, która wykorzystuje jajka i
dodaje barw radosnemu świętowaniu
Wielkanocy. 
Ale - tę kolejną tradycję polubisz jeszcze
bardziej!



To kolejna tradycja niemiecka, ale praktykowana w
wielu miejscach na świecie - także w Polsce. 
Jaja w formie pisanek lub czekoladowe jajka ukrywane
są na ogrodzie i poszukiwane przez dzieci. 

Wesoło, prawda?

POSZUKIWANIE JAJEK



To bardzo popularne w Bułgarii, a
spotykane także w Polsce. 

Dwie osoby trzymają pisankę i
zderzają je ze sobą (raz). Wygrywa
osoba, której jajko się nie stłukło. 

BITWA JAJEK



ŚMIGUS-DYNGUS
To Lany Poniedziałek. Tego dnia na szczęście
i dla zabawy oblewamy się wodą. Dawniej
wodą oblewano tylko dziewczęta, a na
przestrzeni lat tradycja ewoluowała. 

To tradycja popularna na Ukrainie i jeszcze w
jednym kraju, który doskonale znasz.

ZGADUJ, O JAKIM KRAJU MYŚLĘ?



Polska!



MALOWANE JAJEK
Tradycją na całym świecie jest
przygotowanie pięknych kolorowych jaj. W
różnych miejscach na świecie dekoruje się je
w inny sposób. 

Jaką dekorację lubisz najbardziej? 



A NA KONIEC ZADANIE
OD ZAJĄCA BRZDĄCA



Zadanie dla Ciebie! 
Zawołaj kogoś dorosłego - może już z Tobą jest?
Wyjaśnij, że będziesz potrzebował jajka -
ugotowanego i surowego. 
Będziemy sprawdzać, które z nich kręci się szybciej. 
Jak myślisz? Sprawdź!

Zaraz opowiem Ci dlaczego tak jest!

zakręcone jajka



Można powiedzieć, że to dlatego, że jego wnętrze jest
już stałe, a nie płynne - płynne białko i żółtko nie
hamują jego rozpędu uderzając o skorupkę. 

ZAKRĘCONE JAJO
GOTOWANE - WYGRYWA!



NA DZISIAJ TO
JUŻ WSZYSTKO

WIDZIMY SIĘ NIEDŁUGO!


