
 

 

 

 

 

                      

                                                             Frohe Ostern – Wesołych świąt 

Wielkanocnych 

 das Ostern – Wielkanoc  

das Osterei- pisanka  

der Osterhase – zając wielkanocny  

 

 

 

 

1. Znajdź w tekście nazwy produktów spożywczych. Przepisz je do zeszytu. 

An Ostern essen die Deutschen 570 Millionen Eier. Das sind sieben Ostereier pro 

Person. Am Karfreitag essen die Deutschen Fisch.  

Das Frühstück hat am Ostersonntag eine große Bedeutung. Zum Osterfrühstück trifft 

sich dann die ganze Familie. Die traditionellen Speisen sind: Osterbrot, der 

Osterschinken, gekochte bunte Eier und Salz. Auf dem Frühstückstisch steht ein 

Osterstrauß mit Frühlingsblumen. Zum Osterfestessen am Mittag gibt es dann alles, 

was das Herz so begehrt. Ob nun ein saftiges Schweinefilet, ein gebratener Lachs 

oder zartes Fleisch mit Kartoffeln, Risotto oder Gemüse - Erlaubt ist, was einem 

schmeckt.  

 



2. Zamien poniższe zdania na czas Perfekt. 

Zu Ostern besuche ich meine Oma. 

Ich bleibe zu Hause. 

Ich male die Ostereier. 

Ich gehe nicht zur Schule. 

Ich schreibe Postkarten mit Osterwünschen. 

Ich treffe  mich mit meiner Familie. 

 

Przypomnienie: 

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben oraz 

formy czasownika (Partizip II). 

sein 

haben 
+ Partizip II = Perfekt 

 Czasownik posiłkowy sein lub haben odmienia się przez osoby w czasie teraźniejszym.  

Czasowniki „haben” lub „sein” nic nie oznaczają, ale pomagają tylko stworzyć 

zdanie w czasie przeszłym Perfekt . 

 Partizip II znajduje się zawsze na końcu zdania  

 Sein  + czasowniki wyrażające ruch  oraz bleiben, sein, werden. 

        Np. Ich habe Deutsch gelernt. - regularny 

               Ich habe eine Pizza gegessen. - nieregularny (tabela) 

              Ich bin ins Theater gegangen. - przemieszczanie się 

 

  

3. Dopasuj: der Gründonnerstag    der Ostersonntag     der Aschermittwoch         

der Karfreitag          der Ostermontag 

Środa Popielcowa                                               

Wielki Czwartek 

Wielki Piątek 

Niedziela Wielkanocna 

Poniedziałek Wielkanocny 

 



4. Zwyczaje świąteczne w Niemczech – może znacie inne tradycje wielkanocne?  

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


