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Drodzy!

ORGANIZATOR
PROJEKTU

Z okazji Świąt Wielkanocnych
postanowiliśmy przygotować wydanie
specjalne „Kredą Pisane”. Dowiecie się tu
m.in. o wielkanocnych zwyczajach i
tradycjach.
Mamy nadzieję, że broszurka spodoba się
Wam, i niedługo sięgniecie po kwietniowy
numer.
Miłego czytania!
Redakcja

PARTNER

Spis treści:
-Wszystko o Zajączku
Wielkanocnym (str 2).
-Muzeum Wsi Opolskiej (str 2).
-Kolorowanka (str 2).
-Wszystko o Wielkanocy (str 3).
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Zajączek Wielkanocny
Uwaga! Ten zwyczaj nie jest polski.
Przywędrował do nas z zachodu, a dokładnie
z Niemiec.
Według tradycji, w wielkanocny
poranek chodzi od domu do domu i wkłada do
wystawionych przez dzieci koszyczków
czekoladki i inne prezenty. Spokojnie, nie daje
rózg..
Czasem zostawia mu się w ramach
poczęstunku marchewkę i sok, by mógł się
posilić.
Pamiętaj! Aby dał prezent, należy wyłożyć
koszyczek kolorowymi paskami bibuły lub
siankiem!

Muzeum Wsi Opolskiej.
Zbliża się Wielkanoc. Dlatego warto zwiedzić miejsce, nawiązujące do
tego święta. Skansen w Opolu to świetne miejsce do poznania sztuki
ludowej.
Można tam obejrzeć stare, drewniane domy, kościółki, wiatraki, żurawie,
a nawet ule! Oprócz tego, w głównym budynku jest możliwość
ozdobienia własnoręcznie przygotowanych
pisanek. Czasem są tam organizowane imprezy, w ramach, których
odbywają się gry i konkursy. Sama tam byłam, uwierzcie mi wrażenia
nie do zapomnienia. Wspomnę też, że mam zamiar znów tam pojechać.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Wielkanoc- wielkie święto.
Jak sama nazwa wskazuje, nazwa tego święta pochodzi od
sformułowania "wielka noc". Oznacza to, że zdarzyło się wtedy coś
wielkiego. A co? To chyba każdy wie. Dzisiaj właśnie o tym napiszę.
Wielkanoc- święto z okazji zmartwychwstania Jezusa, obchodzone w
Wielką Niedzielę. Tak naprawdę, to już wcześniej zaczynamy
świętować... Wszystko zaczyna się w Niedzielę Palmową. Potem mamy
Wielki Czwartek, smutny Wielki Piątek i Wielka Sobota (wtedy święcimy
pokarm, jedzony następnego dnia). Na stole powinny znaleźć się:
kiełbasa, jajko (symbol nowego życia), chrzan, sól (abyśmy się nie
"popsuli"), masło, maślany lub cukrowy baranek. Wielka Niedziela już
od rana jest magiczna. Dzieci rano wstają
i szukają prezentów oraz pisanek, schowanych przez Zajączka. Potem
idziemy na mszę, jemy śniadanie i świętujemy w gronie najbliższych.
Wesołych Świąt! Małgorzata Wieczorkiewicz Vb

