
 

 

 

 

 

                      

                                                             Frohe Ostern – Wesołych świąt 

Wielkanocnych 

1. Przepisz do zeszytu. 

das Essen – jedzenie 

das Ei – jajko 

der Schinken – szynka 

die Wurst – kiełbasa 

das Brot – chleb 

das Brötchen - bułka 

der Gemüsesalat – sałatka warzywna 

der Käse - ser żółty 

der Kuchen – ciasto 

der Käsekuchen – sernik 

der Marmorkuchen – babka marmurkowa 

 

2. W poniższych wyrazach ukrył się pewien produkt spożywczy, jaki? 

Eis, frei, Freitag, mein, meinen, kein, klein, Bleistift, Papagei, heissen. 

 

3. Zwyczaje świąteczne w Niemczech.  

- Bardzo ważne miejsce w przygotowywaniu domu na Święta zajmuje tzw. bukiet 

wielkanocny– są to ustawione w wazonie zielone gałązki przybrane kolorowymi 



wydmuszkami jajek. Niektórzy w ten sposób ozdabiają również krzewy czy 

małe drzewka przed domem. Poza tym, podobnie jak w Polsce maluje i dekoruje 

się jajka, choć ten zwyczaj jest nieco mniej popularny niż u nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bez święcenia koszyków, Wielka Sobota (niem. Karsamstag) wygląda podobnie 

jak w Polsce. Wieczorem, przed kościołami (głównie na północy i w 

środkowych Niemczech) palą się ogromne ogniska, które mają symbolizować 

rychłe zmartwychwstanie Jezusa, księża święcą wodę i ogień, a wierni odpalają 

od ognisk świece paschalne, które zabierają do swoich domów. Świece 

towarzyszą im później podczas posiłków i mają zapewnić domownikom 

szczęście, a także radość na wiele lat. 

- Święta Wielkanocne są tak jak w Polsce czasem odpoczynku i odwiedzania rodzin i 

przyjaciół. W Niemczech nie występuje zwyczaj dzielenia się jajkiem, ale za to 

stukanie się jajkami jest bardzo popularne. Uczestnik zabawy dostaje jajko, którym 

następnie stuka się z innymi dziećmi. Wygrywa ten, którego jajko pozostanie 

najdłużej nienaruszone. 



 

- Zwyczaj polewania wodą w Wielkanocny Poniedziałek (Śmigus-Dyngus) jest 

zupełnie nieznany. 

 

-  W Wielkanocną Niedzielę lub Poniedziałek odbywa się tradycyjnie  szukanie jajek, 

ukrytych w ogrodach lub nawet parkach. Niektóre dzieci przebierają się z zające 

wielkanocne. Zgodnie z tradycją mówi się dzieciom, że przyniósł i ukrył je 

wielkanocny zając (Osterhase), który jest w Niemczech równie popularny jak 

Święty Mikołaj. W niektórych domach mieszkańcy obdarowują się również 

drobnymi podarkami 

– najczęściej 

czekoladkami lub 

innymi łakociami 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


