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KRZYŻÓWKA 

1. Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, a tę porę nazywamy ... 

2. Gdy ciepły marzec powróci z wiosną, małe puchate na wierzbach rosną. 

3. W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce. 

4. Malusieoki ptaszek z jajka się wykluwa, zamiast piór ma puszek, więc jeszcze 

nie fruwa. 

5. Kolorowe jajka, barwne malowanki, moc jest na nich wzorków, bo to są.... 

6. Siedzi na łące, pływa w wodzie, żyje z bocianem w ciągłej niezgodzie. 

7. Ma skręcone rogi złotem malowane, stoi z chorągiewką, wśród barwnych 

pisanek. 

8. Żółte i gorące na błękitnym niebie, mocno ogrzewa i ziemię i Ciebie. 

9. Słooce i deszcze razem utkały wiszący na niebie kolorowy szalik. 
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ZAGADKI 

1. Mogę byd z ciasta - znają mnie święta 

Mogę byd żywa – znają mnie wnuczęta 

2. Jeszcze śpi wszystko co żyje, jeszcze nic nie rośnie, 

A on śmiało śnieg przebije, powie nam o wiośnie. 

3. Co to za gałązka, co kotków ma bez liku 

i chociaż nie mruczy, miła jest w dotyku. 

4. Jeden taki dzieo w roku mamy, 

że gdy nas obleją, to się nie gniewamy. 

5. Leży w koszyczku pięknie wystrojona, 

malowana, pisana, drapana, kraszona.  

6. Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko. 

7. Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy, 

mówiąc miłe słowa, bliskim je składamy. 

WIELKANOCNE CIEKAWOSTKI 

Najstarsze odnalezione jak dotąd pisanki liczą ponad 5 tysięcy lat i pochodzą 
z terenów Mezopotamii (kraina leżąca na terenie dzisiejszego Iraku i Syrii w Azji). 

 W średniowieczu z okazji świąt wielkanocnych w kościołach odbywały się zabawy 
polegające na podawaniu sobie ugotowanego na twardo jajka. Osoba, która 
trzymała jajko gdy wybiło południe, stawała się zwycięzcą i zabierała jajko ze sobą 
do domu na szczęście.  

 W Stanach Zjednoczonych zwyczajem wielkanocnym jest noszenie ogromnych, 
świątecznie udekorowanych kapeluszy.  

 W polskiej tradycji, podobnie jak w większości miejsc na świecie, wielkanocna 
pisanka symbolizuje rodzenie się nowego życia, nadzieję oraz radośd. 
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