
daWne zWyczaje WarmińSkie  
Wielkiego tygodnia 

Cele katechetyczne
 � ukazanie wagi Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych;
 � kształtowanie postawy szacunku dla tradycji;    
 � uwrażliwienie na potrzebę udziału w Triduum Paschalnym i rozpozna-

wania Bożej miłości. 

Treści
 � cieszymy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa (Wielkanocą).

Wymagania
Uczeń:

 � uzasadnia religijny wymiar świętowania Wielkiego Tygodnia i  Świąt 
Wielkiej Nocy;

 � wylicza i omawia elementy świętowania Wielkanocy;
 � wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowa miłość Pana Boga do człowieka.

Postawy
Uczeń:

 � angażuje się w przeżywanie Wielkanocy; 
 � wyraża wdzięczność Panu Bogu za dary płynące z  wydarzeń zbaw-

czych, ze zmartwychwstania Pana Jezusa.

Korelacja z edukacją szkolną
 � edukacja społeczna – wiedza o regionie, w którym uczeń mieszka;
 � edukacja muzyczna – śpiew pieśni związanej z  tematem lekcji (np. 

„Zwycięzca śmierci” lub „Zbawienie przyszło przez krzyż”); świadome 
słuchanie pieśni wielkanocnych;
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 � edukacja językowa – wzbogacenie słownictwa o wyrazy regionalne: 
„kuch”.

Środki dydaktyczne
Pismo Święte; podręcznik.

Metody dydaktyczne
Rozmowa kierowana; pogadanka; miniwykład z pokazem; zadanie rysunkowe; 
pieśń.

Propozycja realizacji 
1. Wspólna modlitwa słowami Któryś za nas cierpiał rany. Odczytanie 

fragmentu biblijnego  (J 12, 12–13).
2. Pogadanka na temat wydarzeń Wielkiego Tygodnia.
3. Śpiew pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”32. 
4. Wykonanie zadania 1 z podręcznika.
5. Wyjaśnienie dawnych zwyczajów warmińskich:

 � Wielki Piątek – nawiązanie do ran Chrystusa: chłopcy biegali po 
wsi z drewnianymi klekotkami, a pozostali mieszkańcy bili swoje 
łydki gałązkami.

 � Wielka Sobota – chłopcy chodzili z kołatkami po domach i śpie-
wali „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”. 
Częstowano ich wtedy kuchem (ciastem drożdżowym) lub jajka-
mi. Do 1945 roku nie znano na Warmii i Mazurach zwyczaju świę-
cenia potraw.

 � Niedziela Wielkanocna – ludzie chodzili o  świcie do płynącej na 
wschód wody, aby się w niej obmyć (koniecznie w ciszy i nie można 
było oglądać się za siebie). Wierzono, że takie obmycie wyleczy cho-
roby i zapewni zdrowie na cały rok. Dziewczynki wierzyły, że myjąc 
się w tej wodzie, będą nie tylko zdrowe, ale i piękne. O wschodzie 

32 Można skorzystać z wersji karaoke dostępnej w internecie: https://www.youtube.
com/watch?v=qU8hf66pTWg&list=PLUrIKpj8opv9IP4k3F6Mczyvnn9XMCB8u (do-
stęp: 28.04.2020).
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słońca wszyscy uczestniczyli we mszy rezurekcyjnej. Śniadanie wiel-
kanocne nie było obfite (twarożek, masło, chleb, kilka rodzajów ku-
cha). Na obiad jedzono gęsty ryż z masłem, jaja na twardo i suszone 
śliwki gotowane w cukrze. Dopiero na kolację były szynki, boczek 
i  pieczony drób. W  tym dniu było dużo zabawy i  radości. Jedna 
z zabaw polegała na szukaniu prezentów od zajączka. 

 � Drugi dzień świąt (Poniedziałek Wielkanocny) – dzieci i młodzież, 
w  tym dniu, delikatnie uderzały się nawzajem po nogach gałąz-
kami wierzbowymi, brzozowymi lub jałowcem. Zwyczaj śmigusa-
dyngusa nie był znany.

6. Wykonanie zadania 1 (może być w parach) i zadania 2 z Kart pracy. 
7. Rozmowa na temat tego, jak jest obchodzona Wielkanoc w rodzinach 

uczniów. Zachęcenie dzieci do zastanowienia się, co mogłyby ze swo-
jego serca ofiarować Panu Jezusowi. 

8. Sprawdzenie poprawności wykonania zadań podczas lekcji.
9. Praca domowa – dzieci wycinają z Kart pracy dolny pasek z polece-

niami odsyłającymi do Domownika (mogą wkleić go do dzienniczka 
ucznia lub zeszytu służącego do komunikacji z rodzicami). Zachęcenie 
uczniów do wykonania zadania wraz z rodzicami.
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