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Palmy wielkanocne. 

1. Niedziela, która był a dwa dni temu nazywa się  Niedzielą  Palmową . W ten dzień  ś wi

ę ci się                  w koś ciele palmy. Posł uchajcie opowiadania, z którego dowiecie si

ę , ską d się  wzią ł  ten wielkanocny zwyczaj. 

Dawno temu, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na swoim osiołku do Jerozolimy, ludzie witali go i na jego 

cześć machali gałązkami z drzewa palmowego. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Niedzielę 

Palmową, dawniej nazywaną „Kwietną” lub „ Wierzbną ”, gdyż  gał ą zki wierzbowe pokryte 

baziami zastę pował y w Polsce gał ą zki palmowe. Wierzbowe bazie przystrajano bukszpanem, 

kwiatami             i kolorowymi wstą ż kami. 

Obecnie palmy, w zależności od regionu Polski wykonuje z kolorowych suszonych kwiatów                 

i ziół , różnobarwnych kwiatów z bibułki. Największe palmy w Polsce wykonuje się na Kurpiach we 

wsi Łyse. Mają one nawet  kilka metrów długości. 

Poświęcone palmy wielkanocne miały chronić ludzi, zwierzęta i domy przed wszelkim złem, 

chorobami, nieurodzajem. Poświęconą palmę traktowano z wielkim szacunkiem. Dawniej istniał 

zwyczaj, że kto pierwszy wstał w tym dniu mógł palemką wysmagać innych domowników i nikt nie 

powinien się za to obrazić. Po przyjściu z kościoła dotykano taką palmą wszystkich a szczególnie 

dzieci, aby przez cały rok były zdrowe i posłuszne: 

„ – Nie ja biję, wierzba bije! 

Za tydzień Wielki -dzień! 

Za sześć nocy Wielka –noc!” 

Istniał również zwyczaj połykania bazi. Mama urywała z palmy kilka bazi i nakazywała je zjeść 

wołając:                                                                                                                                                       

- Od gardła! Od brzucha! Od wszelkiego bolenia!                                                                                      

Poświęconą palmę zatykano za ramę świętego obrazu lub umieszczano nad drzwiami, aby chroniła 

dom i jego mieszkańców przed ogniem i piorunami, i przechowywano do następnego roku. 

 
2. Rozmowa na temat opowiadania.                                                                                                                  

-Kto jeź dził  na osioł ku?                                                                                                                             

-Czym ludzie witali Pana Jezusa?                                                                                                             

-Co od tamtego wydarzenia ludzie przygotowują  na Palmową  niedzielę ?                                                             

-Gdzie się  ś wię ci palmy?                                                                                                                               

-A moż e  powiecie mi, z czego robi sie palmy?                                                                                               

-Dlaczego dzieci jadł y bazie kotki z poś wię conej palmy? 

3. Przesył am Wam ilustracje. Zobaczcie, jak wielkie mogą  być  palmy wielkanocne. Się gaj

ą  prawie nieba ( zał ą cznik ). 

4. Wstań cie na chwilkę . Pomaszerujcie po pokoju wycią gają c rą czki do samego nieba. 



Wysoko, tak jak palmy. 

5. W kartach pracy nr 3 wykonajcie stronę  nr 57.                                                                                          

Narysujcie jajko po ś ladzie.  Policzcie, ile zwierzą tek jest obok jajka. Za pomocą  kredek lub 

flamastrów zróbcie z tego jajka zwierzą tko, jakie chcecie. Wymyś lcie coś  fajnego. Moż e 

być  takie samo, jak któreś  ze zwietzą tak narysowanych obok. 

6. A teraz zamieniamy się  w sł uch. Rodzice bę dą  mówic Wam wyrazy, a Wy sł uchajcie i 

powiedzcie, jaką   gł oskę  sł ychac na począ ku każ dego wyrazu:  kurczak, zają czek, 

króliczek, baranek, wielkanoc, bazie. ( wymawiają c wyraz, proszę  wydluż yć  pierwszą  g

ł oskę  np. bbbbaranek. Dzieciom bę dzie ł atwiej ). 

7.Na zakoń czenie posł uchajcie piosenki o kwietniu ( zał ą cznik ). 

8. Ć wiczenie dla chę tnych. W ksią ż ce '' Wzorki w kolorki '' wykonajcie stonę  14. 

Poprawcie kolorową  kredką  drogę  każ dego pojazdu. 

 

 

 

 

 

 


