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Wakacje dobiegły końca i przyszedł czas powrotu do przedszkola! 

Wraz z nowym rokiem szkolnym z całego serca witamy wszystkich przedszkolaków, tych, którzy awansowali do 

starszych grup, aby tam po wakacjach przywitać się z kolegami, koleżankami. 

Szczególnie ciepło witamy wszystkie Maluszki, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. 

Życzymy Wam szybkiej adaptacji i mnóstwo uśmiechu. 

Życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele nowych przygód, radości, przedszkolnych przyjaźni, beztroskiej 

zabawy i uśmiechów od ucha do ucha! 

 

 
W tym numerze: 

 Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 Obrzędy i zwyczaje lubelszczyzny 

 Zagadki dla dzieci, kolorowanka 

 „Strona internetowa przedszkola http://ps10bp.pl/ 
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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA                                                        

 DZIECI Z PRZEDSZKOLA  

  

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie  

/, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.  

  

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali 

zabaw w oddziale dyżurnym w przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.  

  

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku               

z czym rodzic/ opiekun / zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego 

kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zabaw, niedopuszczalne jest przychodzenie dziecka bez 

opieki.  

  

4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica / opiekuna / ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez 

dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie. Za 

przynoszone zabawki  i przedmioty nauczyciel nie bierze odpowiedzialności.  

  

5. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna / ma obowiązek zwrócenia uwagi i oddania do zwrotu 

wszelkich napojów  i posiłków nie sporządzonych w placówce. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności 

za żywienie dzieci, które nie zostało przygotowane w przedszkolu.  

  

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci np.: 

zakatarzone , przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać  w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma 

prawo nie przyjąć dziecka z objawami infekcji przeziębieniowej. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o 

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki.  

  

7. Rodzice / opiekunowie / mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 

udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie na 

piśmie poparte  zaświadczeniem wydane przez lekarza.  

  

8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego  potwierdzającego zakończenie leczenia.  

9. Dzieci uczęszczające do przedszkola należy przyprowadzać tak jak Rodzic zadeklarował w Umowie nie 

później niż do godz. 8:30,o wszelkich późniejszych przyjścia rodzic informuje wcześniej placówkę. 

Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się zgodnie z deklaracją zawartą w Umowie.   

  

10. Dzieci mogą być  przyprowadzane i odbierane przez inne niż wskazane w Umowie  osoby dorosłe, 

upoważnione na piśmie przez rodziców / prawnych opiekunów/, zdolnych  do podejmowania czynności 

prawnych. Upoważnienie zostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać  w każdej chwili zmienione 

lub odwołane. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 

procedury.  

  

11. Rodzice / opiekunowie prawni/ ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  

odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.  

  

12. Jeżeli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki                   

z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub                 



w przypadku jego nieobecności – nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami               

w celu ustalenia dalszego postępowania.  

  

13. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko / 

np. stan wskazujący na spożycie alkoholu, agresywne zachowanie itp. / będzie wskazywał,               że nie 

jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek  

zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego 

rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę.  

  

14. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką 

osobę – dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.  

  

15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  z rodziców   musi być  

poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

  

16. W miesiącach gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica                   

/ opiekuna / dziecka aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczyciela 

mającego je pod opieką.  

  

17. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną.  

  

18. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel  

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru  o zaistniałym 

fakcie.  

  

19. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka / sytuacja losowa/ przez rodziców,  

/prawnych opiekunów/, lub osoby upoważnione pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić                    

o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oraz skontaktować się z policją.  

  

20. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków,  

który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

  

21. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać – rodzice nie będą w stanie odebrać dziecka z przedszkola / nie są 

zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem/ dyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i 

Radą Rodziców  przekazuje sprawę do rozpatrzenia właściwym organom.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

  

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy 

placówki na spotkaniu w dniu 16.09.2011r.  

  

2. Rodzice zostali zapoznani poprzez gazetkę przedszkolną, którą wszyscy otrzymali.  

  

3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.   

  

       

  

 



OBRZĘDY, TRADYCJE I ŚWIĘTA LUBELSZCZYZNY 

Spis świąt 

Katarzynki – 25 XI 

Andrzejki, jędrzejki – 29 XI 

Adwent, jadwent, przedgodzie – cztery tygodnie przed Godami (Bożym Narodzeniem) 

Wieczorki – w okresie adwentu 

Św. Barbary – 4 XII 

Św. Mikołaja – 6 XII 

Św. Łucji – 13 XII 

Bogaty wieczór – dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, 23 XII 

Wigilia Godów (Bożego Narodzenia) – 24 XII 

Gody (Boże Narodzenie) – 25 XII 6 I 

Święte wieczory – 25 XII-1 lub 6 I 

Boże Narodzenie – 25 XII 

Św. Szczepana – 26 XII 

Szczodry wieczór (Polacy), Bogaty wieczór (Rusini) (Sylwester)– 31 XII 

Nowy Rok – 1 I 

Trzech Króli – 6 I 

Św. Jordan – 19 I wg kalendarza juliańskiego, święto prawosławne 

Matki Boskiej Gromnicznej, Gromniczna – 2 II 

Św. Błażeja – 3 II 

Św. Agaty – 5 II 

Św. Walentego – 14 II 

Zapusty (karnawał) – 1 I–Popielec 

Ostatki, kusaski – Tłusty czwartek-wtorek przed Popielcem; ostatnie dni Zapustów 

Miaslennaja Niediela, Maslenny Tydzień – koniec karnawału u wyznawców prawosławia 

Wielki Post – Popielec-Wielkanoc 

Popielec, wstępna środa – pierwszy dzień Wielkiego Postu 

Św. Grzegorza, gregorianki – 12 III 

Św. Józefa – 19 III 

Śródpoście, przebijanie postu – połowa Wielkiego Postu 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Roztwornej – 25 marca 

Błachowiszczenie – 6 kwietnia w kalendarzu juliańskim, prawosławne zwiastowanie 

Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa–Wielka Sobota, tydzień poprzedzający Wielkanoc 



Niedziela Palmowa, kwietna niedziela – na tydzień przed Wielkanocą 

Wielki Poniedziałek i Wtorek 

Wielka Środa 

Wielki Czwartek 

Wielki Piątek 

Wielka Sobota 

Wielkanoc – Niedziela Wielkanocna-Zielone Świątki 

Niedziela Wielkanocna, Wełyk Deń – święto ruchome 

Drugi dzień świąt wielkanocnych, lany poniedziałek, dyngus, śmigus, śmingus, szmigus, lejek – dzień po Niedzieli Wielkanocnej 

Przewody - pierwsza niedziela po Wielkanocy 

Św. Jerzego – 23 IV 

Św. Marka – 25 IV 

Sucha środa – w czwartym tygodniu Wielkanocy 

Zielone świątki – w 50 dni po Wielkanocy 

Maj – miesiąc poświęcony Matce Boskiej 

Czerwiec – miesiąc poświecony Sercu Pana Jezusa 

Boże Ciało – 10 dni po Zielonych Świątkach 

Oktawa Bożego Ciała – osiem dni po Bożym Ciele 

Sobótka (Lubelszczyzna), kupała, kompała, kumpałecka, kupalnocka (Podlasie) – 24 VI, św. Jana 

Matki Boskiej Jagodnej – 2 VII, Nawiedzenia Matki Bożej 

Św. Dominika – 4 VIII 

Św. Wawrzyńca – 10 VIII 

Matki Boskiej Zielnej, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII 

Św. Rocha – 16 VIII 

Dożynki – okres żniw i zbiorów 

Św. Reginy – 7 IX 

Matki Boskiej Siewnej – 8 IX 

Św. Mateusza – 21 IX 

Dokopiny – koniec kopania ziemniaków 

Św. Pokrowy – 1 X, święto prawosławne 

Wszystkich Świętych – 1 XI 

Zaduszki – 2 XI 

Pominki, obiady 

Św. Marcina – 11 XI 



Chyba wszystkie obrzędy i tradycje lubelskie dotyczą świąt religijnych lub rolniczych. Niektóre wywodzą 

się z dawnych obyczajów pogańskich. 

Katarzynki(25XI)  

    Wigilia św. Katarzyny. W wieczór ten kawalerowie wróżyli sobie. Najpopularniejsza była wróżba polegająca 

na wkładaniu pod poduszkę karteczek z imionami dziewcząt. Rano wyciągało się jedną z nich. Przyszła żona 

nosiła imię wypisane na kartce. W dzień ten wróżyły sobie też panny. 

   W okolicach Tomaszowa Lubelskiego łamały one gałązki wiśni. Jeśli zakwitły na Boże Narodzenie, 

dziewczyna miała wcześnie wyjść za mąż i być szczęśliwa. W katarzynki organizowano również ostatnią zabawę 

przed Adwentem. 

 

Andrzejki, jędrzejki (29 XI)  

   Wigilia św. Andrzeja. Dla panien był to wieczór wróżb. Na początku pościły i modliły się do św. Andrzeja, 

aby go ubłagać o pomoc i opiekę. 

   Jedna z najpopularniejszych wróżb to lanie wosku, znana dzisiaj w całej Polsce. Topiono wosk, a następnie 

wylewano go na wodę przez dziurkę od klucza, podkowę, słomę lub miotłę. Gdy zastygał, patrzono na niego pod 

światło i interpretowało rzucany przez niego cień. 

   Innym razem dziewczęta wychodziły przed dom i nasłuchiwały, z której strony zaszczeka pies. Było to dla 

nich ważne, ponieważ z tej strony miał nadejść przyszły mąż. 

   

Adwent, jadwent, przedgodzie  

    Adwent to okres poprzedzający Boże Narodzenie. Trwa ok. cztery tygodnie. W tym okresie nie urządza się 

zabaw, nie pije alkoholu, zachowuje post. W piątki i środy wyrzekano się nawet nabiału. Co rano 

odprawiano Roraty – msze ku czci Maryi. W kościele płonęła świeca nazywana roratką.  

Wieczorki, wieczorynki, prządki, z kądzielą  

    Były to spotkania adwentowymi wieczorami, organizowane z reguły w największej chacie we wsi. Kobiety 

wtedy przędły, opowiadały bajki, śpiewały, darły pierze. Często w tych spotkaniach towarzyszyli im mężczyźni. 
Św. Barbary (4 XII) 

    Tego dnia przewidywano pogodę na Boże Narodzenie. „Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po 

wodzie.” lub odwrotnie „Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie 

Św. Mikołaja (6 XII)  

   Dnia tego gospodarze oraz pasterze udawali się do kościoła na specjalne nabożeństwo ku czci św. Mikołaja, 

patrona dobytku, żywego inwentarza, broniącego trzodę przed wilkami.  

Św. Łucji (13 XII) 

    W ten dzień prognozowano pogodę na przyszły rok. Dwanaście dni po św. Łucji odpowiadało dwunastu 

kolejnym miesiącom kolejnego roku. 
Gody – staropolska nazwa Bożego Narodzenia, okres od Wigilii do Trzech Króli 
Wigilia 

    Wigilia to dzień poprzedzający Boże Narodzenie. W ten dzień poszczono, a po zachodzie słońca nie 

pracowano ciężko, a przede wszystkim przygotowywano wieczerzę wigilijną i dekorowano wnętrze chaty. 

     Choinki, które dotarły na Lubelszczyznę na przełomie XIX i XX wieku, upiększano bibułkowymi 

łańcuchami, słomianymi lub bibułkowymi zabawkami oraz jabłkami, orzechami i ciastkami.   Wieczerzę 

wigilijną (pośnik, wilija, postnik, kolęda) rozpoczynano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdkę.    Wigilia 

była również dniem wróżb. Na podstawie wyglądu nieba wróżono urodzaj.  Nie wolno było pożyczać pieniędzy i 

mieć długów, aby nie pożyczać przez cały rok. 
Gody (Boże Narodzenie, 25 XII)  

   Dzień ten spędzono w gronie rodzinnym, jedynie rano udawano się do kościoła. Nie wolno było pracować. Nie 

spano w dzień, aby zboże nie zalegało na polach, nie brano słomy do ust, aby nie bolały zęby. 
Koledowanie - w okresie Bożego Narodzenie i Nowego Roku  

   Było to obrzędowe składanie życzeń. Chodzono po domach, śpiewano kolędy, urządzano krótkie 

przedstawienia, składano życzenia. 

   Popularne do dziś Jasełka to teatr bożonarodzeniowy oparty na Biblii.  

Święte wieczory (25 XII-1 lub 6 I)  

   Trwały one od Bożego Narodzenia do Nowego Roku, niekiedy do Trzech Króli. Kobiety nie mogły wtedy 

prząść, motać nici, szyć, prać kijanką i piec chleba, gdyż porwałyby się nici, len nie obrodził, wiatr zrywał 

bielone płótno, a wilki snuły koło chaty. Zamiast tego śpiewano kolędy oraz czytano o narodzeniu Chrystusa. 



Szczodry wieczór (Polacy), Bogaty wieczór (Rusini) (Sylwester, 31 XII)  

   Był to dzień wróżb. Co robiło się w szczodry wieczór, to robiło się przez cały kolejny rok. Tak więc starano się 

weselić, wdziać na się nowe ubranie, dobrze jeść, mieć coś pożyczonego od sąsiadów, samemu nie pożyczać 

itd.   

Nowy Rok (1 I) 

   Sąsiedzi składali sobie życzenia.   W Nowy Rok przepowiadano też pogodę. „Gdy na Nowy Rok jasno, to w 

stodołach ciasno”. 

   Trzech Króli (6 I)  

   W kościele święcono wtedy kredę oraz kadzidło z jałowca, ziół i żywicy. Okadzano nim chorych ludzi i 

zwierzęta.  

Matki Boskiej Gromnicznej, Gromniczna (2 II) 

   Świecono wtedy w kościele gromnice – świece o ochronnej mocy.  

Św. Błażeja (3 II)  

   Święcono wtedy błażejki – jabłka i małe świeczki owijane pasemkami lnu. Jabłka pomagały na ból gardła. 

Jedzono je lub przykładano pod szczękę. 

   Św. Agaty (5 II)  

   Święcono wtedy chleb, wodę i sól.  

Św. Walentego (14 II)  

   Dziś to walentynki, dzień zakochanych. 
Zapusty (karnawał)  

   Był to okres ogólnej wesołości i zabaw. Urządzano wesela, spotkania przy muzyce, tańce, śpiewy. 

   Ostatnie dni zapustów zwano ostatkami lub kusakami. 

Wielki Post – od środy Popielcowej do Wielkanocy  

   Obejmował 40 dni powszednich i 6 niedziel. Należało wtedy pościć.  

Popielec, wstępna środa  

Był to pierwszy dzień Wielkiego Postu. W kościołach księża posypywali popiołem głowy wiernych.  

Św. Grzegorza, gregorianki (12 III)  

   W tym dniu żacy zbierali jajka dla nauczycieli. Towarzyszył temu śpiew. 
Św. Józefa (19 III)  

   Rozpoczynano wtedy prace polowe. Nie obowiązywał w tym dniu post i można był urządzać zabawy. 
Śródpoście, przebijanie postu  

   W połowie postu młodzi chłopcy płatali figle, zwłaszcza tam, gdzie mieszkały dziewczęta. Zwiastowanie 

Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Roztwornej (25 III), Błachowiszczenie (wg kalendarza 

juliańskiego 6 IV)  

   W tym dniu czczono Maryję jako patronkę budzącej się do życia przyrody.  

Wielki Tydzień  

   Był to kulminacyjny okres obchodów Męki Pańskiej. 
Niedziela Palmowa, Kwietna Niedziela, po rusińsku Werbnycia  

    Rozpoczynała Wielki Tydzień. Święcono wtedy palmy wielkanocne.  

Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek 

   W te dni sprzątano chaty. Bielono ściany, myto okna, czyszczono obrazy, szorowano podłogi. 
Wielka Środa  

   Dzień ten miał charakter zaduszkowy. W kościele uroczyście otwierano drzwi do nawy głównej. 
Wielki Czwartek  

   Dzwony kościelne, odpędzające według ludu demony i pioruny, zastępowały kołatki.  

Wielki Piątek 

   Ściśle poszczono. W kościołach przygotowywano groby Jezusa. Liturgia wiązała się z adoracją krzyża. 

Wielka Sobota 

   Święcono wodę, ogień i pokarmy (jajka, chleb, kiełbasę, boczek, ser, masło, chrzan, sól), zazwyczaj u 

najbogatszego gospodarza lub na wolnym powietrzu.  

Niedziela Wielkanocna, Wełyk Deń  

   Święto Zmartwychwstania Jezusa rozpoczynały Rezurekcje – uroczysta Msza. Po niej gospodarze chcieli jak 

najszybciej dotrzeć do swych domów, aby to oni pierwsi skończyli żniwa.  

Drugi dzień świąt wielkanocnych, lany poniedziałek, dyngus, śmigus, śmingus, szmigus, lejek \ 

   Jak głosi legenda, Żydzi obleli wodą Matkę Boską i na pamiątkę tego zdarzenia, wszyscy się oblewamy.  
 



Zwyczaje wielkanocne w różnych stronach Lubelszczyzny 
Pisanki  

    Te kolorowe jajka świąteczne sięgają swą tradycją X wieku. Wykonywano je różnymi technikami, najczęściej 

malując woskiem (technika batikowa) lub wydrapując, a nawet wyklejając. Symbolizują odradzanie się życia.  

Racyjki 

    Jest to zwyczaj z pogranicza Lubelszczyzny i Podlasia. Rano w Wielki Poniedziałek chłopcy chodzili po 

domach i śpiewali pieśni religijne. Otrzymywali za to jajka lub pierogi 

Jajorze 

   To zwyczaj chodzenia grup kolędniczych, śpiewających pod oknami. Za śpiew otrzymywały w darze również 

jajka.  

    

Kumkanie lub wybitki 

   Zabawa wielkanocna polegająca na zbijaniu jajek. Zbite jajko przechodziło do rak zwycięzcy. 
Wołoczebne 

    Zwyczaj wschodni, który już zaginął, dotyczący drugiego dnia Wielkanocy. Chłopcy chodzili od domu do 

domu i składali życzenia, prosząc o święcone jajka. Napotkane dziewczyny oblewali wodą. Zebrane jajka 

odnosili do dworu i za to otrzymywali kiełbasę. 
Żuraw 

    Zabawa wiosenna drugiego dnia Wielkanocy. Bawiący się chłopcy krzyczą jak żurawie i opierając ręce na 

biodrach sąsiada biegną za prowadzącym. Przy skręcie wszyscy padają. 
Zalimany 

    Zwyczaj o charakterze zalotno – matrymonialnym obowiązujący do Przewodniej Niedzieli. Młodzież chodzi 

po wsi i śpiewa pieśni zalimanowe. 
Chachułki 

    Zabawa z udziałem dziewcząt i kobiet oraz kawalerów odbywała się w wielkanocny poniedziałek. Miała 

charakter zalotów 
Taratona 

    Jest to zwyczaj polsko – ruski. Katolicy i prawosławni biorąc się za ręce, chodząc wokół cerkwi, wspólnie 

śpiewali pieśni ruskie i polskie 
Mazusia 

    Wczesną wiosną chłopcy owinięci grochowiną chodzili z kukłą ze słomy przedstawiającą niedźwiedzia. 

Oznaczała ona urodzaj. Krzycząc zdzierano z kukły powrósła i wkładano je w gniazda kur i gęsi, aby dobrze się 

niosły. 
Przewody 

    To pierwsza niedziela po Wielkanocy. W tym dniu dziewczęta wręczały chłopcom pisanki za to, że nie zostały 

powtórnie oblane. Zabawa kończyła się wspólnymi tańcami 
Św. Jerzego (23 kwietnia) 

    W dniu patrona rolników, hodowców i pasterzy gospodarz obchodził swoje pole.  

Św. Marka (25 kwietnia)  

    Jest to dzień, w którym obowiązywał zakaz pracy w ogrodzie. Nie wolno było również wypiekać chleba, bo to 

wróżyło deszcz. 
Sucha środa 
    Wypada w czwartym tygodniu po Wielkanocy. W tym dniu wystrzegano się prac przy bydle, żeby go nie 

okaleczyć. Tak samo traktowano drzewa. 
Zielone Świątki  

    Święto szczególne, obchodzone do dzisiaj.  

Majówka  

    Zwyczaj panujący głównie na wsi. Codziennie w maju w kapliczkach lub przy przydrożnych krzyżach 

odprawiane są nabożeństwa, podczas którego odmawiana jest litania do Matki Bożej i śpiewa się pieśni maryjne. 
Czerwiec  

    Podobnie jak majówka zwyczaj panujący głównie na wsi.  

Boże Ciało, oktawa Bożego Ciała  

    Święto, które obchodzi się w dziesięć dni po Zielonych Świątkach, także współcześnie i wiąże się także z 

wierzeniami ludowymi.  

Sobótka (Lubelszczyzna), kupała, kompała, kumpałecka, kupalnocka (Podlasie, Mazowsze, Ruś)  

    Jest to święto przesilenia dnia z nocą. Przypada w wigilię św. Jana.  



Matki Boskiej Jagodnej (2 lipca)  

    Oznacza dzień, od którego można zbierać jagody. 
Św. Dominika (4 sierpnia) 

    Termin rozpoczęcia zwózki zbóż. 
Św. Wawrzyńca (10 sierpnia)  

    Dzień, w którym rozpoczyna się orkę pod jesienne zasiewy.  

Matki Boskiej Zielnej, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)  

    Jest to dzień poświęcenia polnych ziół i rozmaitych zbóż. W tym dniu palono również ogniska, stare 

wianuszki, śpiewano pieśni religijne, przepędzano krowy przez ogień, które święcił ksiądz. 
Św. Rocha (16 sierpnia)  

    W dniu patrona od morowej zarazy palono ognie i przepędzano przez nie bydło. Obecnie dokonuje się 

poświęcenia zwierząt. 
Dożynki  

    Jest to okres obejmujący czas żniw i zbiorów. Mają część polną i wieńcową.  

Okres wieńcowy lub okrężne składał się z wręczania wieńca wykonanego z różnych zbóż i wspólnej zabawy. 

Matki Boskiej Siewnej (8 września), Narodzenie Najświętszej Maryi Panny  

    To termin rozpoczęcia zasiewów, ponieważ uważano Matkę Bożą za patronkę zasiewów.  

Św. Mateusza (21 września)  

    Jest to dzień zakończenia siewu oziminy, z czym wiązał się stary zwyczaj dosiewek.  

Dokopiny 

    W tym dniu świętowano zakończenie kopania ziemniaków. 
Św. Pokrowy (1 października)  

    Prawosławni w tym dniu świętują Bogarodzicę Opiekunkę, rozwiązują umowy o pracę z pastuszkami i 

parobkami. 
Wszystkich Świętych  

    Dzień wspominania Świętych Pańskich. Wiąże się z nim współczesny zwyczaj odwiedzania cmentarzy, 

palenia świateł na grobach i składania kwiatów. 
Zaduszki 

    Dzień poświęcony zmarłym. Wierzono, ze w tym dniu dusze zmarłych powracają na ziemię 

Pominki, obiady  

    Umówiony z księdzem dzień, w którym po nabożeństwie gospodarz święcił swoją zagrodę, urządzał obiad, 

zapraszał krewnych 

Św. Marcina (11 listopada)  

    To dzień zakończenia wszystkich prac polowych. W niektórych miejscach dawniej składano tak 

zwane meszne – daninę dla dworu i księdza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADKI DLA DZIECI 

Zagadki to przyjemna a zarazem bardzo pożyteczna forma zabawy dla dziecka. Idealna zarówno na spacer po parku, 

daleką podróż pociągiem czy też miły sposób na wieczorna wyciszenie dziecka przed snem. Odgadywanie zagadek uczy 

dzieci myślenia, analizowania tekstu, porządkuje ich wiedzę o świecie, zachęca do zdobywania coraz większej wiedzy ale 
przede wszystkim bawi. 

Spróbujcie sami i zobaczcie ile radości i zadowolenia może mieć Wasze dziecko z udzielania odpowiedzi na zgadywanki. 
W tym zestawie zagadki o pojazdach, zawodach, zabawkach i przedmiotach codziennego użytku. 

 

Pod dowództwem  
kapitana  

płynie po morzach  
i oceanach.  

(statek) 

Pędzi po szynach  
potwór rozpędzony,  

sieje złote iskry  
i ciągnie wagony.  

(lokomotywa) 

Można wtedy  
jechać na nim,  
kiedy kręci się  

nogami.  
(rower) 

Chcesz popływać po jeziorze?  
Z wiatrem iść w zawody możesz!  

Gdy ma żagiel albo wiosła,  
będzie cię po fali niosła.  

(łódka) 

Postaw na niej  
jedną nogę,  

a natychmiast  
rusza w drogę.  

(hulajnoga) 

Głośno się turla  
po ulicy,  

ta hulajnoga  
bez kierownicy.  

(deskorolka) 

Jakie kółka  
przypniesz do nóg,  

byś się turlać  
na nich mógł?  

(wrotki) 

Mała deseczka  
na długim sznurze,  
raz jesteś na dole,  
raz jesteś w górze.  

(huśtawka) 

Ma czuprynę „na jeża”,  
jest grupy lub cienki.  

Kiedy chcesz coś namalować,  
bierzesz go do ręki.  

(pędzel) 

Kolorowa tanecznice  
tańczą po papierze,  
ostre główki mają,  
jak się nazywają?  

(kredki) 

Nie ciasto, nie glina,  
a lepiona w dłoniach,  

może się zmienić w kota,  
dom lub konia.  

(plastelina) 

Jedzie w górę albo w dół,  
zwinnie się po piętrach wspina,  

chociaż szafę przypomina.  
(winda) 

Gdy go odkręcę,  
umyję ręce.  

(kran) 

Oszklone ma ramki,  
wiszą w nim firanki.  

(okno) 

Cztery nogi, jeden blat,  
gdyby nie on, gdzie byś jadł?  

(stół) 

Jak to narzędzie się zowie,  
co gwoździe bije po głowie?  

(młotek) 

Przedmiot niezbędny,  
chociaż nieduży,  

do prasownia  
bielizny służy.  

(żelazko) 

Jak się nazywa taki lekarz,  
którego pacjent głośno szczeka?  

(weterynarz) 

W dzień i w nocy pracuje,  
chorym leki przypisuje.  

(lekarz) 

Chodzi z torbą dużą  
i z tego go znamy,  
że nosi przekazy,  
listy, telegramy.  

(listonosz) 

Kto na skrzyżowaniu  
bez obawy staje,  
bo ręką zatrzyma  
auta i tramwaje?  

(policjant) 

Kto pracuje w hełmie,  
pnie się po drabinie,  
kiedy płonie ogień  
i gdy woda płynie?  

(strażak) 

 



 
 

 

 

 


