
Tradycje 

wielkanocne w 

Polsce i na 

świecie 



Polskie 
tradycje 

wielkanocne 



KOSZYCZEK WIELKANOCNY W 

POLSCE 

Zawartość koszyczka wielkanocnego : 

  Chleb 

Kiełbasa/szynka 

Baranek 

Kurczaczek 

Pisanki 

Przyozdabia się go bukszpanem 

 



Co się robi w pierwszy 

poniedziałek po 

Wielkanocy ? 

 W lany poniedziałek zgodnie z tradycją  

oblewamy się wodą. Jest to dzień wolny od 

pracy. Powszechnie uważa się że słowo 

dyngus wywodzone jest od niemieckiego 

słowa dingen, co oznacza "wykupywać się„. 



Po co robimy pisanki ?  

Pisanki robimy po to ,by upamiętnić 

Jezusa zmartwychwstanie ,bowiem 

pęknięcie namalowanej skorupy od 

jajka zwiastuje odrodzenie czegoś, ale 

lepszego tak jak zmartwychwstanie 

Jezusa. 



NIEMIECKIE 
TRADYCJE 

WIELKANOCNE 



Charakterystyczne tradycje niemieckie : 

• Zając wielkanocny 

(Osterhase) 

• Bukiet wielkanocny 

• Ognie wielkanocne 



Zając wielkanocny (Osterhase) : 

•  W okresie Wielkanocy w Niemczech 

wszędzie można zobaczyć jeden 

symbol – Zajączka Wielkanocnego, 

który popularnością dorównuje 

Świętemu Mikołajowi. To właśnie 

Zając Wielkanocny, zgodnie z tradycją, 

przynosi pisanki, czekoladowe zajączki, 

słodycze i inne drobne upominki. 



Bukiet wielkanocny w Niemczech :  

• Przygotowaniom do Wielkanocy w 

Niemczech towarzyszy 

przystrajanie gałązek w wazonach 

kolorowymi wydmuszkami. Zdarza 

się też, że przystrajane są krzewy i 

drzewka w ogrodach. 



Ognie wielkanocne : 

• Są to ogniska rozpalane na wsiach, 

a czasem też w miejskich ogrodach. 

Zwyczaj ten sięga czasów 

przedchrześcijańskich i symbolizuje 

przepędzenie zimy i zapewnienie 

urodzaju. Jednakże jako tradycja 

chrześcijańska, ogień symbolizuje 

Zmartwychwstanie Jezusa 



Co jest w Polsce, czego nie ma w Niemczech ? 

Śmigus Dyngus oraz zwyczaj święcenia pokarmów, bez których trudno sobie wyobrazić 

Wielkanoc w Polsce, są w Niemczech całkowicie nieznane. Natomiast równie popularne jak w 

Polsce jest tam malowanie pisanek.  



WIELKANOC W USA  
(STANACH ZJEDNOCZONYCH) 



Tradycje wielkanocne : 

• Parady wielkanocne 

• Królik (Easter Bunny) 

• W wielu domach królik przynosi prezenty.  

• Najczęściej spożywaną wielkanocną potrawą jest gotowana szynka z 

ziemniakami 



PARADY WIELKANOCNE: 

• W niedzielę wielkanocną w wielu 

miastach odbywają się parady. 

Najsłynniejsza z nich to Easter Parade 

w Nowym Jorku, gdzie tego dnia Piątą 

Aleją przechodzą eleganckie damy 

ubrane w stroje z dawnych epok, 

eksponując zwłaszcza kapelusze.  



Zabawa wielkanocna dla dzieci 

• Tego dnia w Białym Domu odbywa 

się tylko tradycyjna wielkanocna 

impreza dla dzieci: toczenie jajek po 

trawniku. 



Gotowana szynka z ziemniakami :  



WESOŁYCH ŚWIĄT  

WIELKANOCNYCH! 


