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Witajcie! 

Dzisiejsza lekcja będzie nieco nietypowa. Ponieważ  zbliżają się Święta 

Wielkanocne, chciałabym Wam podać kilka informacji na temat tego, jak są 

one obchodzone we Francji. 

Ze Świętami Wielkanocnymi nieodłącznie związane są jajka 

symbolizujące nowe życie, kury, zajączki i baranki.  

Czym różnią się więc francuskie święta? We Francji nie ma tradycji 

święcenia pokarmów ani śniadania wielkanocnego, nie urządza się tu także 

śmigusa-dyngusa.   

Obchodzenie świąt zaczyna się w porze obiadowej w niedzielę 

poszukiwaniem czekoladowych słodkości – nazywa się to une chasse aux 

oeufs [in szas o zy]. Skąd czekoladowe jajka i zajączki znajdują się w domu 

lub ogrodzie? Legenda głosi, że w Wielki Czwartek wszystkie dzwony 

(we Francji są one jednym z symboli Wielkanocy) udają się na pielgrzymkę 

do Rzymu, są tam poświęcone, a wracając w Wielką Niedzielę, przelatują nad 

krajem i zrzucają czekoladowe niespodzianki. Następnie zasiada się do 

wielkanocnego obiadu. 

Ze świętem kojarzy się przede wszystkich czekolada, związana  

z tradycją, o której przed chwilą wspominałam.  

Jakie są tradycyjne potrawy wielkanocne? Przede wszystkim udziec 

jagnięcy, w wielu domach zapieka się go z fasolką szparagową. Podaje się 

także różne potrawy z jajek – omlety, jajecznice czy jajka na twardo.  

Na deser je się ciasto czekoladowe lub truskawkowe (fr. charlotte aux 

fraises [szarlot o frez]) lub nid de Pâques [ni dy pak] (dosłownie gniazdo 

Wielkanocy, wyglądem i smakiem przypomina ono naszą babkę). W Alzacji 

popularne jest ciasto w kształcie baranka nazywane Osterlammele 

[osterlamel] lub Lamele [lamel]. W miejscowości Crest w regionie Auvergne-

Rhône-Alpes jada się z kolei specjalny placek o cytrynowym smaku, który 

jest często udekorowany ozdobami w kształcie jajek i kur. 

A jak brzmią tradycyjne francuskie życzenia wielkanocne? – Joyeuses 

Pâques! [żłajoez pak] I tego właśnie życzę Wam i Waszym Rodzinom na 

Święta!  

Joyeuses Pâques!  

 

https://paryz.pl/boze-narodzenie-tradycje-francja/


A teraz krótkie zadanie: Zaznacz lub pokoloruj na dolnym obrazku  

powtarzające się na obu obrazkach elementy. Możesz podpisać obrazki. 

Czego brakuje na dolnym obrazku, a czego jest za dużo? 

 

 

 

 

 

Kontakt: beata.jankowska@sp8sanok.pl  

A bientôt!  
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