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Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą nam wszystkim same radosne i szczęśliwe dni. 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

radosnego nastroju przy świątecznym stole  

w gronie najbliższej rodziny  

oraz optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość  

życzą:  

Dyrektor, 

nauczyciele, 

pracownicy przedszkola 



 

 

„Jak wspierać wysoko wrażliwe dziecko? 

Wzmacniając poczucie własnej wartości!” 
Wysoko wrażliwe dziecko to skarb. Trzeba jednak umiejętnie się z nim 

obchodzić. Oto cztery podpowiedzi prof. Elaine Aron dotyczące tego, jak 

wspierać takiego malucha. Są to: troska o poczucie własnej wartości, 

redukcja wstydu, mądre dyscyplinowanie i umiejętne rozmawianie o 

wrażliwości.  

  

Co to jest poczucie własnej wartości? 

  

Poczucie własnej wartości kształtuje się w toku pozytywnych i negatywnych 

wydarzeń w życiu człowieka. Jej cztery podstawowe źródła to: 

• poczucie, że jest się kochanym, 

• społeczne poczucie własnej wartości związane z takimi elementami jak 

przekonanie, że potrafimy zawierać przyjaźnie czy wypowiedzieć się w grupie, 

• fizyczne poczucie własnej wartości odnoszące się do pewności co do własnego 

wyglądu i zapanowania nad własnym ciałem, do wiary, że jesteśmy w stanie 

nabyć określoną sprawność, nauczyć się np. grać w piłkę nożną, 

• intelektualne poczucie własnej wartości, które wiąże się z przekonaniem, że 

potrafimy być przynajmniej w niektórych obszarach tak samo sprawni 

intelektualnie jak inni ludzie w tym samym wieku. 

  

Budujcie bezwarunkowe poczucie własnej wartości 

  

Rodzice w kontakcie z wysoko wrażliwym dzieckiem powinni mieć 

świadomość, że jest ono bardziej podatne na niską samoocenę. Wynika to z jego 

perfekcjonistycznego podejścia do samego siebie podczas realizacji pewnych 

zadań czy obowiązków. Wysoko wrażliwe dzieci zwykle chcą zrealizować 

określone zadanie jak najlepiej potrafią, sumiennie przestrzegać nałożonych 

zasad, a gdy im nie wychodzi lub usłyszą krytyczną uwagę na swój temat, 

zwykle mocno analizują tego typu informację. 

  



 

 

 

  

Dlatego tak ważne jest, by wzmacniać jego poczucie własnej wartości już od 

pierwszych chwil życia. Pokażcie mu, że jego wartość czy miłość względem 

niego wynika z samego faktu, że istnieje. Nie jest natomiast zależny od innych 

czynników takich jak np.: niegrzeczne lub grzeczne zachowanie, poziom 

sprawności fizycznej czy stopnie w szkole. Jesteście opiekunami, a nie 

trenerami dziecka. 

Pokażcie, że chcecie z nim spędzać czas. W ten sposób pokazujecie mu, że jest 

dla Was ważne. Stanley Greenspan, jeden z psychiatrów dziecięcych, 

podpowiada, by poświęcić dziecku co najmniej pół godziny "czasu na 

podłodze". To czas, gdy maluch może sam proponować pomysły, a rodzice 

podążają za jego spontanicznym zachowaniem. Tego typu otwartość na 

propozycje dziecka (nawet, gdy nie potrafi ich jeszcze nazwać) umacnia w nim 

przekonanie, że jest ważne. 

  

Porażki przekuwajcie w sukcesy 

  

Szanujcie uczucia i potrzeby dziecka. Gdy mówi o swoich słabych stronach nie 

negujcie jego słów. Tego typu rozmowę warto zacząć od uszanowania jego 

uczuć i okazania zrozumienia. Następnie jednak przywołajcie inną sytuację, w 

której dziecko się wykazało. W ten sposób pokażecie mu, że sukcesy są czymś 

zewnętrznym. Co prawda, często mamy wpływ na to, czy uda się nam osiągnąć 

pewien cel, ale w wielu sytuacjach sukces lub jego brak to wypadkowa innych 

czynników. 



 

 

Mówcie uczciwie o tym, co dziecko potrafi, a czego nie potrafi. Przywoływanie 

sukcesu dla zrównoważenia porażki sprzyja tworzeniu się w mózgu obwodów 

nerwowych, które odpowiadają za poczucie własnej wartości. 

  

 

  

Mózg człowieka przechowuje informacje odnoszące się do nas samych w 

różnych systemach katalogowania. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości 

oraz te chorujące np. na depresję zwykle przechowują je w dwóch. 

Jeden z nich zbiera wszystkie pozytywne dane, a drugi gromadzi wszystkie 

negatywne. Gdy więc wydarzy się coś złego lub odniosą porażkę jedna 

negatywna myśl pociąga za sobą wszystkie złe, kompromitujące wspomnienia. 

Taki schemat "dobry-zły", "ważny- nieważny" kształtuje się, gdy człowiek 

słyszy bardzo ogólne uwagi na swój temat, na przykład:  „jesteś niedobrym 

dzieckiem".  

Inne osoby natomiast mają tzw. system niewartościujący. Doświadczenia i 

postawy związane z określonymi aspektami życia przechowują w osobnych 

katalogach, np. przedszkole, szkoła, przyjaciele. 

Jak widać, takie etykietowanie jest bardzo krzywdzące i może zaważyć na całej 

przyszłej samoocenie dziecka. Dlatego warto mądrze oceniać, tłumaczyć, że 

porażki są nieodłączną częścią życia i nie przesądzają o naszej wartości oraz 

doceniać, gdy dziecko osiąga – nawet małe – sukcesy. 
red. Katarzyna Augustyniak-Woźnica 

 
 



 

 

Dać dzieciom korzenie i skrzydła 

Sean Covey, "7 nawyków szczęśliwego dziecka". Wydanie pierwsze, 2017. 
Tłumaczenie: Małgorzata Bortnowska. Wydawnictwo Znak 

Książka „7 nawyków szczęśliwego dziecka"-  

 Seana Coveya  
Książka Seana Coveya to przede wszystkim poradnik dla rodziców, który 
zawiera cenne rady związane ze wspieraniem dziecka w rozwoju. Dzięki książce 
najmłodsi w zabawny sposób – w towarzystwie bohaterów z krainy Siedmiu 
Dębów poznają nawyki przydatne przez całe życie. 

„7 nawyków szczęśliwego dziecka” – to siedem pouczających historii zarówno 
dla dzieci, jak i rodziców, jako pomoc w wychowaniu. To pomysł na takie 
wychowanie dzieci, by miały zdrowe poczucie własnej wartości, chęć do 
zmieniania świata na lepsze, wrażliwość na innych ludzi i by - przy tym 
wszystkim - potrafiły się o siebie mądrze zatroszczyć.” 

Bohaterowie każdego opowiadania uczą się jednego z dobrych nawyków. Dzięki 
temu dzieci poznają kilka prostych kroków, które pomogą im mądrze planować 
czas na naukę i odpoczynek, być dobrymi przyjaciółmi i lubianymi kolegami, 
radzić sobie, gdy pojawiają się kłopoty, i nie poddawać się presji grupy. 

 

http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,77818,7-nawykow-szczesliwego-dziecka


 

 

Rozwijaj w swoim dziecku dobre nawyki od dzieciństwa. 
Zrozumiałym dla dzieci językiem tłumaczy sens pracy nad sobą, 
skupiając się na dobrych metodach, zawiera również porady dla 
rodziców, jak wspierać dziecko i budować poczucie jego własnej 
wartości. 

Skuteczne nawyki szczęśliwego dziecka dzielą się na trzy grupy:  

Pierwsza - „Zacznij od siebie” - zawiera trzy nawyki, które dotyczą skutecznego 
zarządzania sobą: 

Poczucia sprawstwa – dzieci od małego uczą się, że wszelka podejmowana 
przez nie inicjatywa jest kłopotliwa i niepożądana, na dodatek uczone są 
bierności. Zaczyna się od karmienia na siłę, gdy dziecko dostaje łyżeczkę 
zamiast samo brać jedzenie do rączek. Następnie odmawia się im prawa do 
samodzielnego decydowania, w co i jak się ubierają – w efekcie jeszcze w 
szkolnej szatni rodzice sznurują uczniom buty. Premiowane jest posłuszeństwo 
– „pocałuj ciocię”, „powiedz wierszyk” i dokładne wykonywanie poleceń. 
Zamiast swobodnej twórczości dostają kolorowankę i ważne, by nie wyjechały 
za linię. 

Skuteczny nawyk: Bądź proaktywny! 

Zły nawyk: „Nie wychylaj się”, „Siedź cicho, nikt cię o zdanie nie pytał”, a także: 
„Nie biegaj, bo się spocisz”, „Nie wchodź, bo spadniesz” i „Nie ruszaj, 
bo popsujesz”. 

Planowanie – dzieci są bardzo ciekawe, co je czeka – „daleko jeszcze?” i 
uwielbiają planować – na przykład przyjęcie urodzinowe. Mają swoje 
sprecyzowane plany i oczekiwania. Lubią tworzyć, choć często rzeczy 
niezrozumiałe dla nas. To my – dorośli mamy swoją wizję tego, jak ma wyglądać 
popołudnie, weekend i wakacje – z różnych powodów, często dla nas ważnych i 
uzasadnionych. Jednak rzadko, kiedy pytamy dzieci o ich wizję wspólnego 
spędzanego czasu. Mamy za to swój na plan na ich edukację oraz przyszłe życie. 
Często nasze wyobrażenia są tak silne, że trudno nam zaakceptować odmienny 
pomysł dziecka. 

Skuteczny nawyk: „Zaczynaj z wizją końca!” – planuj w krótkiej i odległej 
perspektywie 

Zły nawyk: „Rób, co ci mówię” – odtwarzaj, ale nie planuj 

Ustalania priorytetów – Często mamy ważne powody, by pośpieszać dzieci, na 
przykład przed wyjściem do przedszkola albo przy wejściu do gabinetu lekarza. 



 

 

Ale to pośpieszanie i decydowanie za dzieci o priorytetach staje się później 
nagminne i w dalszej perspektywie bierze pod uwagę nasze cele, a nie dziecka. 
Oczywiście ważne jest, aby poświęcać czas najważniejszym i pilnym działaniom, 
lecz jednocześnie nie zapominać o celach dzieci – to dzięki nim uwierzą w 
siebie, wyobrażą sobie własne działania i zaczną je realizować, zyskując tym 
samym niezależność, tak potrzebną do wzięcia odpowiedzialności w dorosłym 
życiu. 

Skuteczny nawyk: „Rób najpierw to, co najważniejsze”. 

Zły nawyk: „Pośpiesz się” – zrób to teraz i natychmiast. 

Druga grupa o nazwie – „Współpracuj z innymi” obejmuje kolejne trzy nawyki, 
które pomagają dobrze żyć wśród innych ludzi. Wypracowanie tych nawyków u 
dzieci pozwala im zmniejszyć ilość konfliktów, obniżyć poziom agresji w grupie 
oraz uwrażliwić dzieci na potrzeby innych osób: rodziców, kolegów, 
rodzeństwa. 

Umiejętność negocjowania dobrych rozwiązań – dzieci od małego uczą się, że 
muszą ustępować dorosłym, a rywalizować z rówieśnikami. W jednej relacji 
przegrywają, w innych chcą wygrywać cudzym kosztem. „Bądź lepszy! Pokaż 
im!”, „Synek sąsiada już siada, nie bądź gorszy”, „Wygraj ten konkurs”, „Miej 
najlepszą średnią”, „Chcę być z Ciebie dumny, daj mi powód!”. Dlatego należy 
starać się o dobro własne i drugiej osoby. Dbać o potrzeby swoje i innych. W 
końcu nie ma nic bardziej niszczącego niż wieczne współzawodnictwo. No 
może, wieczne ustępowanie innym... dlatego 

Skuteczny nawyk: „Myśl w kategoriach wygrana- wygrana”. 

Zły nawyk: „Nie targuj się ze mną” – ustąp we wszystkim i nie próbuj 
negocjować – po prostu przegraj. 

Komunikacja oparta na empatii – dzieci próbują zrozumieć świat. Pomagamy 
im w tym, jak umiemy, ale czasem mamy dość. Albo wolimy unikać prawdy. 
Denerwujemy się, gdy pytania są zbyt dociekliwe. Unikamy szczerego mówienia 
o uczuciach. Potem dziwimy się, że relacja z dzieckiem nie jest dość bliska. Co 
więcej odmawiamy także dzieciom prawa do wyraźnego mówienia o bólu, 
złości, smutku. Nie dajemy przyzwolenia na przeżywanie. Mówimy: „No, już nie 
boli”, odwracamy uwagę – „Patrz, ptaszek, leci!” i wmawiamy, że są dobre i złe 
emocje – „Taka ładna dziewczynka, a tak się złości”, „Chłopaki nie płaczą”. W 
efekcie nie uczymy empatii, zarówno wobec innych, jak i wobec siebie samych. 

Skuteczny nawyk: „Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym – 
bądź empatyczny. 



 

 

Zły nawyk: „Czy ty musisz tyle pytać”, „Nie ma, o co płakać...”. 

Doceniania różnic pomiędzy ludźmi – to naturalne, że staramy się chronić nasze 
dzieci. Ale często chronimy je tak bardzo, że wmawiamy im – nie warto 
zadawać się z ludźmi, którzy są inni, myślą inaczej, działają inaczej. Lepiej 
trzymać się bezpiecznych i uładzonych relacji. Unikać dyskusji, bo mogą 
wymknąć się spod kontroli. A przecież dzieci są nieskażone stereotypowym 
myśleniem, ciekawe z natury. Bawią się z innymi dziećmi niezależnie od koloru 
ich skóry czy statusu społecznego. Potrafią dogadać się z kimś, kto nie mówi w 
ich języku. Akceptują ludzi takimi, jacy są, potrafią w nich dostrzec atrakcyjne 
cechy i wykorzystać w zabawie. Dlatego warto je w tym wspierać, bo taka 
umiejętność przyda się w przyszłym życiu, także zawodowym. 

Skuteczny nawyk: „Szukaj współdziałania  w kontakcie z innymi”. 

Zły nawyk: „Nie chcę, żebyś się z nim bawił”. 

Trzecia grupa – „Pamiętaj, by zadbać o siebie” zawiera ostatni, ale niezwykle 
ważny nawyk, który ma na uwadze regularne dbanie o swoje ciało, głowę, serce 
i duszę – jednym zdaniem – chodzi o zachowanie niezbędnej równowagi w 
rozwoju. 

Zachowanie równowagi – Chcemy nauczyć dzieci obowiązkowości, ale czy 
uczymy je też odpoczywania? Gdy dziecko jest małe, chcemy, by jak najdłużej 
spało i nie było zbyt aktywne. A gdy trochę podrośnie, odmawiamy im prawa 
do długiego snu, odpoczynku, nudzenia się, bujania w obłokach i niekończących 
się rozmów z rówieśnikami. Regeneracja sił, dbanie o kondycję, relacje, 
wyciszenia? To trudna sztuka, ale niezwykle ważna, by znaleźć złoty środek 
pomiędzy pracą a relaksem. 

Skuteczny nawyk: „Ostrz piłę”, czyli miej nawyk codziennej regeneracji. Pewien 
drwal tak się śpieszył z wycinaniem drzew, że nie miał czasu na naostrzenie piły. 

Zły nawyk: „Leń z ciebie”. 

 

Dlaczego warto przebywać na świeżym powietrzu?  
Powodów, dla których warto wybrać spacer niż komputer jest co 
najmniej kilka- 5 najważniejszych korzyści 

Ruch to zdrowie 

Coraz częściej spędzamy wolny czas przed telewizorem czy komputerem. 

Niestety, jest to duże obciążenie dla naszego organizmu, które w przyszłości 

może skutkować powstaniem różnych chorób. Otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, 



 

 

problemy z tarczycą - to tylko niektóre przykłady schorzeń wynikających z braku 

ruchu. 

Nasz organizm potrzebuje dużo tlenu, ponieważ dzięki temu mózg i serce lepiej 

pracują. Co więcej, dzięki codziennym spacerom w naturalny sposób nabywamy 

odporność na przeziębienia oraz inne infekcje. Wyjście na zewnątrz to także 

okazja do uprawiania sportu. A jak powszechnie wiadomo: w zdrowym ciele, 

zdrowy duch! 

Słońce to źródło witaminy D 

Praca czy nauka w zamkniętych pomieszczeniach przez większą część dnia nie 

pozwalają nam na kontakt z przyrodą. Po wypełnieniu swoich obowiązków 

zawodowych czy szkolnych również mamy stosunkowo niewiele czasu, by 

przebywać na świeżym powietrzu. Po ośmiu godzinach pracy, wskakujemy 

szybko w samochód i wracamy do domu. W przypadku pracy albo nauki zdalnej 

- wymuszonej często przez pandemię koronawirusa, tracimy także i tę 

możliwość wyjścia na zewnątrz. 

Konsekwencją tego jest brak świeżego powietrza, ruchu oraz niezwykle cennej 

witaminy D. 

  

 
Jak powszechnie wiadomo, witaminę D wytwarza skóra, jednakże pod 

warunkiem, że docierają do niej promienie słoneczne. Jej znaną rolą jest 

utrzymanie w dobrej kondycji naszych kości. Ponadto stymuluje układ 

odpornościowy, układ krążenia i, co najważniejsze, wspomaga odporność. 

Witamina D pozwala również na zachowanie właściwego poziomu wapnia i 

fosforu w organizmie. Jej brak może doprowadzić do różnych chorób i zaburzeń 

metabolicznych, a nawet do rozwoju nowotworów. 



 

 

Promienie słoneczne poprawiają nastrój 

Wraz z nadchodzącym jak co roku okresem jesienno-zimowym nasze 

samopoczucie spada. Ludzie, których łapie „jesienna chandra” lub przejawiają 

objawy „zimowej depresji” zazwyczaj mają niski poziom serotoniny, która jest 

odpowiedzialna za dobre samopoczucie.  

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedz jest prosta - brak promieni 

słonecznych wpływa na rytm biologiczny człowieka. Mając to na uwadze, 

zwłaszcza podczas ciepłych miesięcy, warto maksymalnie wykorzystać słońce i 

dłuższe dni. Naładować organizm dobrą energią i ciepłymi promieniami, aby jak 

najdłużej posłużyły nam w zimniejszym okresie roku.  

Przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja aktywności fizycznej 

Wyjście na zewnątrz to również szansa na uprawianie aktywności fizycznej. 

Piłka nożna, koszykówka, bieganie, jazda rowerem, spacer albo prace w 

ogrodzie to sposób na zdrowy ruch oraz złapanie słońca. 

  

Sport, który z oczywistych względów ma wiele walorów, wpływa także na 

lepszy sen. Ponadto, gdy przebywamy na świeżym powietrzu, nasz zegar 

biologiczny tyka wolniej, a organizm sprawniej się samo-reguluje. 

Czas na dotlenienie mózgu 

Nie możemy zapomnieć o najważniejszym, czyli mózgu. On także potrzebuje 

dostępu do świeżego powierza. Mózg, któremu dostarczymy zdrową dawkę 

tlenu, pracuje lepiej. Spacer jest idealnym pomysłem na jego dotlenienie. 

Nawet w języku funkcjonuje powiedzenie: „przewietrzyć głowę”. 

Na spacer warto wybrać się w większym gronie, np. z rodziną. Jest to idealny 

sposób na spędzenie wspólnie wolnego czasu, który bardzo szybko ucieka. To 

również okazja do pogłębienia więzi rodzinnych. 

W 2018 r. specjaliści z West Michigan University pokazali na przykład, że 

bieganie przez mniej więcej pół godziny dziennie poprawia naszą zdolność 

przetwarzania informacji. Natomiast sam kontakt z naturą uspokaja i wycisza 

nasz mózg, dając mu możliwość regeneracji. 

Czas na świeżym powietrzu jest niezwykle ważny. Warto wykorzystać go nie 

tylko samemu, ale zaprosić rodzinę na wspólną, sportową rywalizację. Nic nie 

stracimy, a możemy zyskać zdrowie i lepsze relacje z tymi, których kochamy. 

 Autor: Kinga Pasek 
 



 

 

 

Tradycyjne przygotowania do Świąt.  

Odkryj Wielkanoc na nowo!  

Od czego zaczniemy nasze wielkanocne aktywności? Oczywiście od.... 

  

 
JAJEK! Malujemy jajka tak jak dawniej 

Malowanki, kraszanki, byczki – oto nazwy pomalowanych na jeden 

kolor jajek. Jak się pewnie domyślacie tradycyjne barwniki były 

pochodzenia roślinnego.  

• Aby otrzymać żółty kolor jajka farbowano łupinami cebuli, w odwarze z 

kory dzikiej jabłoni lub pączkach kwiatu knieci błotnej. 

• Barwnik fioletowy uzyskiwano z listków kwiatu ciemnej malwy, a zielony 

z jemioły, młodego żyta. 

Dziś do farbowania jajek na żółto można użyć kurkumy, do barwnika 

fioletowego używa się czerwonej kapusty, a do zielonego - szpinaku. 



 

 

Czy dodaliśmy dość octu? Czy pokroiłam dość kapusty do farbowania? 

Wasza kuchnia zamieni się w domowe laboratorium. Wspaniała zabawa! 

 
Rysowanki i skrobanki 

Jak zamienić naszą kraszankę w rysowankę lub skrobankę? Wystarczy 

ostrym narzędziem wyskrobać na nim wzorek. Idealny będzie mały nożyk. 

Z domowych akcesoriów jak najbardziej możecie użyć metalowego 

pilniczka do paznokci. 

  

Jeśli przed gotowaniem naniesiemy na jajko woskowy wzorek, to 

otrzymamy pisanki. 

  

Kiedyś wierzono, że pisanki mają swoją magiczną moc, tak też skorupki po 

nich nie można było wyrzucić gdzie popadnie! 

  

Nawet woda po gotowanych pisankach miała swoje zastosowanie - 

pomagała zachować urodę (K.Zawisłowicz, Wielkanocne zwyczaje i obrzędy). 

 
 



 

 

Dawne gry i zabawy z pisankami 

Tak! Pisanki mogą służyć do zabawy. Może w tym roku pobawicie się w 

taczanie jajek lub wybitkę. 

• Taczanie jajek - na trawie, na płasko lub z górki. Wszyskie maluchy 

wiedzą, że jajo wspaniale się turla. Taczanie to dawne wyścigi 

pisanek, która dotrze pierwsza do naszej umówionej mety, lub która 

zatoczy się dalej. 

• Wybitka- na wielkanocnym stole uczestnicy toczą pisanki. Toczone jajko 

powinno zbić pisankę przeciwnika. Zwycięzca zabiera pisankę 

przegranego. Drugim wariantem zabawy jest stukanie się czubkiem jajek, 

kiedy te są w ręce. Oczywiście wygrywa mocniejsze! 

 
Pieczemy ciasta z dziećmi 

Wielkanocne słodkości to babki, mazurki, ale i pascha. 

  

Babka może być drożdżowa na samych żółtkach, piaskowa, a nawet 

cytrynowa. Ważne jest żeby zniknęła ona w brzuchach 

biesiadników. Istotny jest tu kształt. Nasza baba musi być okrągła, z 

dziurką w środku, z falbankami na brzegach. 

  

Mazurek jest ciastem niskim. Jego spód zazwyczaj to ciasto kruche, a 

wierzch stanowi masa np. kajmakowa. Liczy się bogata dekoracja. Wasze 

dzieci mogą pomóc w malowaniu czekoladą bazich kotków, 

lukrowaniu, jak i w posypywaniu wierzchu orzechami. 



 

 

Mniej popularna jest pascha. Jej głównymi składnikami jest twaróg, mleko i 

śmietana. Do tej bazy dodajemy sporo cukru i bakalii. Kształtem 

przypomina ściętą piramidę. Podobno kto ją przyrządzi po raz pierwszy, 

żałuje, że nie zrobił tego wcześniej. Wygląda i smakuje wspaniale! 

 
Najlepsi dekoratorzy domu - dzieci 

 
Posprzątane, pisanki gotowe, ciasto upieczone, podwijamy rękawy i 

zaczynamy robić kolejne dekoracje. 

W naszych rodzinnych domach pewnie królują żonkile. Aby tegoroczne 

Święta nie straciły swojego koloru, to zachęcamy Was także do rodzinnych 

aktywności plastycznych.  
Katarzyna Borkowska 

 

Święta Wielkanocne schowane w książkach 

Wielkanoc to w tradycji chrześcijańskiej najważniejsze święta w roku. 

Wielka tajemnica zmartwychwstania Jezusa to niełatwy temat dla 

autorów książek dla dzieci. Zapewne dlatego, w przeciwieństwie do świąt 

Bożego Narodzenia, odczuwamy tu mały niedosyt.  

  
O jajkach…  

Wielkanoc jest nazywana „jajecznym świętem”, ponieważ dominującym 

motywem dekoracji są właśnie jajka. Jajko jest symbolem życia, w tym życia 

odradzającego się. 



 

 

Przed dekorowaniem jajek, przed ich ugotowaniem i włożeniem do 

wielkanocnego koszyka oraz przed wykorzystaniem ich do świątecznych 

wypieków warto wiedzieć czym jajka są, jak są zbudowane i czy jajka 

powinniśmy łączyć tylko z ptakami. 

  

Jajo. Jajka w gnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla dociekliwych 

Eliza Piotrowska 

Asia Gwis (Ilustr.) 

• Wydawnictwo Nasza Księgarnia 

• wiek odbiorców: 6-14 lat 

  

 
 

Duża, pięknie ilustrowana oraz bogata w informacje. Czytając ją przekonacie 

się, że jajka to nie tylko kury (choć dowiecie się jak jajka powstają), jak są 

zbudowane oraz jakie inne zwierzęta wykluwają się z jaj. Publikacja 

wydawnictwa Nasza Księgarnia to również kopalnia wiedzy o znaczeniu 

jajek, ich historycznych odniesieniach, znaczeniu w kulturze, a także 

architekturze. Znajdziecie w niej również ciekawe (i co ważne!) proste 

eksperymenty z jajkami, które bez problemu możecie przeprowadzić w 

domu. 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,4352f25-jajo_jajka_gniezdzie.html#kup


 

 

I o świątecznych zwyczajach… 
  

Święta to nie tylko jajka i ich malowanie. W naszej polskiej tradycji mamy 

wiele ciekawych tradycji. Warto je znać i pielęgnować. Warto również 

sięgnąć po książki, które przybliżą nam tradycje z innych krajów.  

  

Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści 
Renata Piątkowska 
Artur Nowicki (Ilustr.) 

• Wydawnictwo BIS 
• Wiek odbiorców: 7-12 lat  

  

 
  

Jeśli wiemy już wszystko o jajkach to czas poznać również inne zwyczaje 

związane ze świętami Wielkiej Nocy, ale nie tylko. Zawsze warto wiedzieć 

skąd i dlaczego wzięła się jakaś tradycja. Ponadto książkę tę można polecać 

w zasadzie „w ciemno”, bo jeśli napisała ją Renata Piątkowska, to będzie ona 

wartościową lekturą. 

 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,750a92-gdyby_jajko_moglo.html


 

 

 

Lotta. Trzy opowiadania 
Astrid Lindgren 
Ilon Wikland (Ilustr.) 

• Wydawnictwo Zakamarki 
• Wiek odbiorców: 3-10 lat 

  

 
  

Dzięki wydawnictwu Zakamarki możemy zajrzeć do domu Lotty, która 

przebiera się za wielkanocną czarownicę. Czy znacie tę tradycję? A może do 

Was też przychodzi wielkanocny zajączek z prezentami? Zachęcamy do 

przeczytania przygód Lotty. Bo z bohaterką z ulicy Awanturników nigdy się 

nie nudzicie. 

 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,2050796-lotta_trzy_opowiadania.html#kup


 

 

Coś dla ducha 
  

Święta to czas dla rodziny, czas dla nas samych, chwila na odpoczynek od 

codzienności. Nie można jednak zapominać o ich duchowym wymiarze. 

  

Wielkanocne idą święta 
ks. Jan Twardowski 

• wydawnictwo Święty Wojciech  
• dla czytelników w każdym wieku 

  

 
  

Wiersze, rymowanki, przykłady i opowieści księdza Jana Twardowskiego 

przypomną nam, co jest w świętowaniu najważniejsze - odniesienie do 

wielkiej miłości o tym i pamięć o tym, by po świętach być jeszcze lepszymi 

niż przed nimi. 
dr Oliwia Brzeźniak-Pałgan 

 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,528712e-wielkanocne_ida_swieta.html#kup


 

 

Świąteczne zadania 

 

 



 

 

 

https://www.mama-bloguje.com/wielkanocne-zadania-dzieci/ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

https://panimonia.pl/2020/04/07/wielkanocna-megapaka-przedszkolaka/ 


