
I. Z wizytą na Rapa Nui – Wyspie Wielkanocnej 

1. Obejrzyj film dotyczący Wyspy Wielkanocnej i spróbuj odpowiedzieć na pytania. 

 

a) do jakiego polskiego miasta porównano powierzchnię Wyspy Wielkanocnej? 

 

b) który kontynent znajduje się na najbliżej Wyspy Wielkanocnej? 

 

c) skąd pochodzi nazwa wyspy? 

 

d) skąd pochodzą rdzenni mieszkańcy wyspy (autochtoni)? 

 

e) co to jest rongorongo? 

 

f) do jakiego kraju należała wyspa na początku XX w.? (i nadal należy) 

 

g) dlaczego Wyspa Wielkanocna nazywana jest najbardziej osamotnioną wyspą świata? 

 

h) z czego obecnie słynie przede wszystkim Wyspa Wielkanocna?  

 

i) z jakimi ograniczeniami muszą się liczyć turyści odwiedzający wyspę? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYqxFnVgdVY&t=74s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYqxFnVgdVY&t=74s


j)  co jest obecnie największym problemem na wyspie? 

 

k) co to jest „ekobójstwo”? 

 

l) z jakiej skały wytwarzana była większość narzędzi odnalezionych przez archeologów na 

wyspie? 

2. Skorzystaj z pomocy atlasu geograficznego lub Internetu i zaznacz na mapie 

położenie Wyspy Wielkanocnej. 

 

II. Zwyczaje wielkanocne w różnych krajach świata 

3. Zapoznaj się z tekstami i  infografikami dotyczącymi różnych tradycji 

wielkanocnych. Następnie podpisz na mapie świata kraje pozaeuropejskie, które 

zostały w nich wymienione, a na mapie Europy kraje europejskie.  

 



Chorwacja 

W Chorwacji święta obfitują w pisanki, ciasta i wielkanocne ognie. W Niedzielę 

Palmową z zebranych kwiatów, palm i oliwkowych gałązek plecione są wielkanocne 

wianki. Podobnie jak w Polsce, wielu wierzących zanosi swoje pokarmy do kościoła 

w celu ich poświęcenia. 

Francja 

Od Wielkiego Czwartku aż do Wielkiej Soboty wszystkie dzwony we Francji 

milkną. Według legendy, ich brzmienie przemierza w tym czasie daleką drogę do 

Rzymu i papieża, by powrócić z powrotem w Niedzielę Zmartwychwstania.  

W drodze powrotnej dźwięk dzwonów rozrzuca pisanki, a gdy ponownie wybrzmi 

w kościelnych wieżach, kolorowe jajka mogą zostać zebrane przez dzieci. 

Irlandia 

Kto w Wielki Piątek ma ochotę napić się piwa lub cydru, będzie miał pecha. Tego 

dnia wszystkie puby są bowiem zamknięte. W wielu miastach w Niedzielę 

Zmartwychwstania ma miejsce tradycyjne pogrzebanie śledzia, kiedy to ryba ta 

zostaje pochowana na znak zakończonego postu. 

Szwajcaria 

W Szwajcarii obchodzi się zwyczaj przypominający dawną polską walatkę – jest 

to tak zwana Eiertütscha, podczas której dwoje rywali tłucze ugotowane na 

twardo pisanki uderzając je nawzajem ich czubkami. Oczywiście wygrywa ten, 

którego jajko pozostanie w całości. 

 



„
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Wesołych Świąt 

Wielkiej Nocy! 


