
Wielki Tydzień zaczynamy, 

Na Wielkanoc już czekamy! 

Wczoraj Niedziela Palmowa była 

inna niż zwykle-nas zaskoczyła. 

Dawno temu wierzono, 

Że palmy złe moce odgonią! 

I my również w to wierzymy, 

Że koronawirusa odgonimy. 

I w przedszkolu się spotkamy, 

Wspólnie dłonie uściskamy! 

(Jeżeli rodzic nie rozmawiał z dzieckiem na temat koronawirusa, zapraszamy do 

zapoznania się z książeczkami udostępnionymi na stronie internetowej w 

zakładce GRUPY-> Koronawirus- jak rozmawiać z dzieckiem?) 

Zagadka: Co to jest? 

Mogą być małe, mogą być wysokie. Są barwne, kolorowe zrobione z żywych 

gałązek wierzby, bukszpanu, barwinka, bazi lub z suszonych roślin i kwiatów, 

kolorowej bibułki. Niesiemy je do kościoła na tydzień przed Wielkanocą by je 

poświęcić? (palmy) 

 



 

 

 

 



 



W niedzielę Palmową święcimy różnokolorowe palmy w kościele.  

 Czy w tym roku było tak samo?  

 Jeśli nie, dlaczego?  

Dlaczego i skąd wywodzi się ta tradycja?  

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 gałązki wierzbowe pokryte baziami 

zastępowały w Polsce gałązki palmowe. Wierzbowe bazie przystrajano 

bukszpanem, kwiatami i kolorowymi wstążkami. 

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 noc 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. 

Zadanie na spostrzegawczość : 

Połącz liniami te same palmy, a następnie je pokoloruj: 



 



 



 

 

My mocno w to wierzymy, 

że niedługo się zobaczymy! 

 

p. Lucyna i p. Angelika  


