„Tradycje Świąt
Wielkanocnych
w moim domu"

Przygotowała
Barbara Treichel 4C

Mufcia&Maluch

Kiedy święta są tuż, tuż za
rogiem… moja mama i tata robią wielkie
wiosenne porządki, ja również jestem
odpowiedzialna

Mam

za

swoich

swój

pokój.

pomocników,

którzy z chęcią podbierają mi szmatki
i uciekają pod łóżko lub za kanapę 😉 .

Urwis Darwin

Moja babcia powtarza, że te świąteczne porządki to również „wymiatanie” złych myśli
z naszych głów…

Kiedy w końcu już posprzątamy, wspólnie z rodzicami,
dekorujemy

mieszkanie

Bardzo je lubimy.

Ustawiamy figurki zajączków i baranków,
a w wazonie tworzymy kompozycje

z

kolorowych

tulipanów

i

młodych

gałązek. Wspólnie z mamą wykonujemy
stroik

wielkanocny,

który

ustawiamy na świątecznym stole.

później

ozdobami

Wielkanocnymi.

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa.
Dzień wcześniej zawsze idę z mamą na rynek
i

wspólnie

wybieramy

zmartwychwstanie

i

bazie

(symbolizujące

nieśmiertelność

duszy)

i ozdoby do naszej Wielkanocnej Palemki.
Po

świętach

należy

pamiętać,

iż

palmy

nie wolno wyrzucić na śmietnik, bo może to
sprowadzić nieszczęście na domowników. My
zawsze oddajemy ją naszym znajomym, aby ją
spalili.

W Wielką Sobotę, czyli dzień przed Wielkanocą należy poświęcić koszyczek z jedzeniem.
Najpierw, to co lubię najbardziej – czyli ozdabianie jajek. Zawsze robimy to wspólnie
z rodzicami. Wykorzystujemy do tego różnorodne techniki plastyczne. Często kończy się to
tak,
iż do kościoła idziemy z również z ozdobionymi palcami u rąk.
W moim koszyczku zawsze znajduje się:
 baranek (symbolu Chrystusa
Zmartwychwstałego),

 mięso i wędliny (na znak, że kończy się
post),
 chrzan, - bo „gorycz męki Pańskiej
i śmierci została zwyciężona przez
słodycz zmartwychwstania”,
 chleb - jako kwintesencja życia,


i jajka - symbol narodzenia.

Koszyczek ozdabiam gałązkami bukszpanu
i zieloną wstążką.

Najważniejszym posiłkiem podczas Wielkanocy jest śniadanie, gdzie spożywa się
poświęcone potrawy. Tego dnia spotykamy się ze swoimi bliskimi przy świątecznie
udekorowanym stole. Posiłek rozpoczynamy od dzielenia się poświęconym jajkiem i
składamy sobie nawzajem życzenia. Na naszym stole nie może zabraknąć:
 białego barszczu lub żurku przygotowanych na zakwasie,
 białej kiełbasy zapiekanej na dwa sposoby (na słodko z jabłkami oraz pieczonej w
cebuli
z czosnkiem),
 pieczonego mięsa i pasztetu,

 różnego rodzaju wędlin,
 faszerowanych jajek,
 sałatek,
oraz moich ulubionych:

 lukrowanej babki drożdżowej,
 mazurków babci Ani (jest mistrzynią),

Kolejną tradycją wielkanocną obchodzoną w moim domu jest Lany Poniedziałek. Bardzo
przeze mnie wyczekiwany, bo już od rana z przygotowaną wcześniej smigusówką oblewam
swoich rodziców, a później sąsiadów z naprzeciwka.

Dziękuję za uwagę!
Występujący na pierwszym slajdzie, Mufcia i Maluch nie zostali przerobieni

na świąteczny pasztet ;)
W tworzeniu prezentacji na slajdzie nr 4, 5, 6 i 7 korzystałam ze zdjęć
znalezionych w Internecie

