
24  12-13/04/2022 KURIER WILEŃSKIDLA DZIECI

*********************************************************************************************************

Wiosna jest, przyszła i miejmy nadzieję, że dosłownie za chwi-lę świat się zazieleni, a my wrócimy do szkół, gdzie będą cze-kać na nas nauczyciele i przyjaciele. Tęskno za nimi, ale trzeba być dobrej myśli i wierzyć, że to choróbsko znudzi się chodzić po ludziach i pójdzie odpocząć, albo zamieni się w pięknego moty-la i poleci do słońca! Właśnie wczoraj widziałam cytrynka, był przepiękny i taki żółciutki! 
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Wielki tydzień 
• Poniedziałek i wtorek były dniami w sposób szczególny 
poświęconymi pojednaniu. Był to też czas wielkich po-
rządków i przyozdabiania domów, które jednak należało za-
kończyć najpóźniej w Wielki Wtorek.
• W tradycji katolickiej w Wielką Środę gasi się świece na ołtarzu, kościół staje się domem żałoby. 
• W Wielki Czwartek milkną dzwony, które są zastępowane przez kołatki.
Najważniejszym okresem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Obej-
muje ono czas od wieczornej mszy w Wielki Czwartek i trwa do nieszporów w Niedzielę Zmar-
twychwstania. W Wielki Czwartek biskupi i królowie polscy obmywali nogi dwunastu biedakom na 
znak pokory i równości wobec Boga. Obrzęd ten znany jest do dziś. W Rzymie papież każdego roku 
myje i całuje nogi dwunastu starcom.
• Dniem największej żałoby jest Wielki Piątek. Z ołtarzy znikają wtedy kwiaty i świece, 
puste są tabernakula, a obrazy z wizerunkiem Chrystusa – zasłonięte. Zachowała się wie-
lowiekowa tradycja odsłaniania w Wielki Piątek w kościelnych nawach Grobów Chrystusa, 
odwiedzanych tłumnie przez wiernych.
   Przysłowia 
• Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
• Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
• Jak w Wielki Piątek rosa, będzie obfity plon prosa.
• We Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
• Jeśli w Wielki Piątek pada, suche lato zapowiada, ale gdy w ten dzień ładnie, dużo deszczów 
spadnie.

Czekając na Wielkanoc
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Ażeby Święta Wielkiej Nocy 
były szczególnie radosne, pro-
ponuję przygotować i zabawić 
się w gronie rodzinnym w we-
sołe gry i zabawy wielkanocne. 

Oto pierwsze propozycje: 
Tor przeszkód z jajek

W tej zabawie nie wygrywa 
nikt, ale wszyscy przednio się 
bawią. Przygotujcie kilka suro-
wych (lub gotowanych ) jajek. 
Porozkładajcie jajka na podło-
dze tak, żeby utworzyły „tor 
przeszkód”. Wylosujcie jedną 

osobę, która będzie wykonywała 
zadanie – przejść przez pokój 
z zawiązanymi oczami starając 
się nie rozgnieść żadnego jajka. 
Kiedy zawiążecie wybranej oso-
bie oczy, po cichu pozbierajcie 

jajka z podłogi. Tylko cicho 
– sza! Uprzedźcie wszystkich 
innych, by nie zdradzili tajem-

nicy. Zadaniem pozostałych jest 
kierować osobą z zawiązanymi 

oczami, dając polecenia: „w 
prawo, w lewo, naprzód”. Dużo 
śmiechu jest gwarantowane!

„Słowiański lud” obchodzi właśnie Jare Gody, czyli święto 
budzącego się życia. Wiąże się ono z równonocą wiosenną. 
Wówczas walczył Perun ze Żmijem, a bogini Mokosz budziła 
się ze snu zimowego. Rozpalany święty ogień ogrzewał zie-
mię, aby Słońcu dać przykład. Całości Jarych Godów towa-
rzyszyły ogień i muzyka. Starosłowiańskie obrzędy, takie 
jak Marzanna, przetrwały do dziś i żadne zawieruchy jej 
nie przegoniły. 

W rodzimej wierze rytuałami są przede wszystkim ob-
chody świąt cyklu przemian w przyrodzie. Były naprawdę 
imponujące i bardzo ciekawe. Po pytajcie swoich dziad-
ków, pradziadków, z pewnością opowiedzą Wam wiele pa-
sjonujących historii! 

Wierzenia słowiańskie

*********************************************************************************************************

Znajdź 10 różnic między rysunkami
*********************************************************************

CO TO ZNACZY: 
„CHODZIĆ JAK ZABŁĄKANA OWCA”?

SPOTYKA WILK W LESISWOJĄ SĄSIADKĘ. 
- A WITAM, WITAM SERDECZNIE. MOŻE 
POWIE MI SĄSIADKA, GDZIE JEST ZBY-
SZEK (TO ZNACZY WILK-MĄŻ SĄSIADKI)?
NA TO SĄSIADKA BEZNA-
DZIEJNYM GŁOSEM: 
- NIE MA GO. JUŻ OD PARU DNI CHODZI 
PO LESIE JAK ZBŁĄKANA OWCA… 
WILKOWI Z SĄSIEDZTWA OCZKA SIĘ ZAŚWIECIŁY, ŚLINA Z PYSKA PO-
LECIAŁA, ŁAPY DO BIEGU PRZYGOTOWANE, ALE JESZCZE ZAPYTAŁ, CZY 
DUŻA TA OWCA. 
- OJEJ! – ZAŚMIAŁA SIĘ WILCZYCA. – TOBIE TYLKO OWCA W GŁOWIE. 
CHODZI O TO, ŻE ZBYSZEK ŁAZI PO TYM LESIE BEZ ŻADNEGO CELU, 
ZUPEŁNIE JAKBY BYŁ NIEPRZYTOMNY.


