
„Wieziemy tu kogucika” – dawne zwyczaje okresu wielkanocnego 

na ziemi sieradzkiej 

Materiały do realizacji z sześciolatkami  i ewentualnie z  uczniami klas I-III. 

Scenariusze uwzględniają wyjście do muzeum  lub w miarę możliwości wizytę etnografa, 

twórców ludowych w przedszkolu czy szkole, następnie działania praktyczne, będące 

przygotowaniem do obrzędowego „chodzenia z kogutkiem” i „gaikiem”. Uwieńczeniem ma 

być wyjście do społeczności lokalnej i zaprezentowanie krótkiego programu artystycznego 

na kanwie tekstów  ludowych - wierszy oraz piosenek i pieśni wielkanocnych. 

Jakim hasłem zachęcisz swoich uczniów do zainteresowania się zagadnieniem? Czyli jak 

zaprojektować temat zajęć? 

 

Temat: Wielkanoc bez zająca? Wielkanoc z kogutkiem!  

 

  

 

Co będzie wskazywało, że uczeń osiągnął rezultaty, które zaplanowałeś/aś? 

Dziecko po zakończonych zajęciach potrafi: 

 opowiedzieć na czym polega zwyczaj chodzenia z kogutkiem dyngusowym oraz 

chodzenia z gaikiem - orientuje się w zwyczajach wielkanocnych dawnej wsi 

sieradzkiej 

 porównać współczesne i dawne sposoby obchodzenia Świąt Wielkanocnych 

 zaśpiewać w grupie  piosenkę „Wieziemy tu kogucika”, „Przyszlimy tu z goikiem” 

 wykonać ozdoby do gaika według instrukcji (wycinać, sklejać, zawiązać, dekorować)  

 współpracować – wykonać  powierzone mu zadanie, pójść na kompromis 

 zachować się kulturalnie w  muzeum 

 zaangażować się we wspólne przedsięwzięcie 

 okazać szacunek i serdeczność osobom starszym  

 



 

Z wymagań podstawy programowej: 

Zadania  przedszkola : 

9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

12.Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 

rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka. 

 

Jaka myśl pedagogiczna będzie przyświecała budowaniu koncepcji zajęć? 

Elementy folkloru takie jak wyliczanki, przyśpiewki, przysłowia, zabawy i tańce 

ludowe, barwne stroje,  stanowią atrakcyjny  dla dzieci i ważny środek oddziaływania. Okres 

wielkanocny w tradycji ludowej należy do najbarwniejszych.  Zależało mi, by przeciwstawić 

współczesnej komercji „około wielkanocnej”  zwyczaje, obrzędy praktykowane dawniej na 

ziemi sieradzkiej. Przypomnieć je i spróbować odtworzyć (na miarę możliwości 

przedszkolaków) by w ten sposób zainteresować dzieci folklorem i umożliwić im nawiązanie 

więzi z małą ojczyzną.  

Jaki rodzaj metod wybierzesz, aby było interesująco i zostały osiągnięte założone cele? 

Pokaz, prezentacja, objaśnienia, instrukcja, odgrywanie scenek, metoda samodzielnych 

doświadczeń , metoda kierowania własną działalnością dziecka, uczenie się poprzez 

działanie i przeżywanie  

Jak zaplanujesz czas w warunkach jakie możesz mieć na te zajęcia w swojej szkole? 

Zajęcia zaplanowane na tydzień przedświąteczny – trzy godziny „przygotowań” rozłożone  

w  tygodniu oraz dwugodzinne wyjście w teren, bezpośrednio po świętach Wielkiej Nocy. 

(Zajęcia mogą mieć formę lekcji muzealnej czy warsztatów w Muzeum Okręgowym 

w Sieradzu – należy wówczas zaplanować dłuższe wyjście z grupą.)  

Jak krok po kroku może wyglądać Twoja lekcja i jakie mogą być odstępstwa? 

 

LEKCJA MUZEALNA POD KIERUNKIEM ETNOGRAFA. 

1.Powitanie. Wyjaśnienie czym zajmuje się etnograf i gdzie pracuje. 

2.Omówienie zwyczajów wielkanocnych – prezentacja dawnych fotografii, nagrań z 

Multimedialnej Teki Folkloru oraz  rekwizytów (wózek dyngusowy, kosze plecione, kołatki, 

sikawki –dyngusówki, pasyjka).  

Załącznik nr1 



3.Osłuchują się z piosenką „Wieziemy tu kogucika”. 

4.Dzieci wypowiadają się na temat praktyk i zwyczajów wielkanocnych na podstawie 

doświadczeń własnych i własnej rodziny, porównują je z dawnymi obrzędami. Próbują 

ocenić i uzasadnić, który sposób obchodzenia Świąt Wielkanocnych byłby dla nich 

atrakcyjniejszy, cenniejszy; czy i pod jakim względem współcześnie jest lepiej, łatwiej, 

ciekawiej? Czy dawniej ich rówieśnicy mieli piękniejsze, radośniejsze święta? Dzieci 

przyznają punkty w postaci kraszanek wkładanych do dwóch koszyczków.  

                 

 

 

„PRZYSZLIMY TU Z GOIKIEM” –  

SPOTKANIE WARSZTATOWE Z TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ 

Wizyta w przedszkolu twórczyni ludowej, która opowiada o zwyczaju chodzenia z gaikiem , 

prezentuje sposób jego wykonania., śpiewa pieśni i piosenki wielkanocne językiem 

gwarowym. 



1.Opowiadanie Pani Gabrieli Śpiewak z Chojnego – o tym jak chodziła z gaikiem jej babcia. 

2.Nauka piosenki śpiewanej tradycynie przy gaiku. Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. 

3. Przygotowanie gaika. Każde dziecko robi kwiatek z bibułki , piórek i drucika według 

instrukcji. Następnie przy podziale na grupy: 

 przycięcie wstążek równej długości, 

  owijanie gałązki sosnowej 

 przygotowanie szmacianej kukiełki 

4. Wspólne dekorowanie gałązki – przymocowanie kukły i wstążek na czubku, ozdabianie 

kwiatkami z piórek. Śpiew „Przyszlimy tu z goikiem”. 

 

     

 



 

PRZYGOTOWANIA DO WYJŚCIA DO OKOLICZNYCH DOMOSTW Z KOGUTKIEM 

DYNGUSOWYM, GAIKIEM, PASYJKĄ. 

Wspólna narada z dziećmi co i jak należy przygotować, aby przypomnieć o tradycji 

chodzenia z kogutkiem i gaikiem. Wykonanie planu w formie schematycznych rysunków. 

Ustalenie  podziału na grupy i składu grup. Przygotowania stają się jednocześnie 

podsumowaniem , okazją do poszerzenia wiadomości. Umożliwiają dzieciom 

zaangażowanie w aktywność, która jest im bliższa (  i tak: grupa plastyczna wykonująca 

pasyjkę, grupa techniczna organizująca potrzebne materiały, chórek) .Same dzieci decydują 

do której grupy dołączą. 

Zadania do wykonania: 

 udekorowanie wózka dyngusowego,  

 napełnienie dyngusówek wodą,  

 przygotowanie koszyczków na ewentualne dary, 

 wykonanie pasyjki według wzoru,  

 utrwalenie piosenki „Wieziemy tu kogucika”  oraz „ Przyszlimy tu z goikiem”  

 wyznaczenie osób do prowadzenia wózka, niesienia gaika i  pasyjki 

 wyznaczenie chętnych do złożenia gospodarzom życzeń  

 

FINAŁ - WYJŚCIE DO MŁODSZYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH                                

I MIESZKAŃCÓW MONIC Z TRADYCYJNYM KOGUTKIEM 

 

    

 



Przejście barwnym orszakiem do przedszkolaków z młodszych grup , następnie wyjście poza 

teren przedszkola .Spotkania z mieszkańcami dzielnicy Monice według ustalonego 

schematu: 

 Powitanie 

 Śpiew  przygotowanych piosenek 

 Złożenie świątecznych życzeń 

 Umiarkowane polewanie gospodarzy wodą 

 Życzliwa rozmowa, podziękowanie za przyjęcie i dary dla kogutka. 

 

 

Jak się upewnisz o osiągniętych celach i o problemach do rozwiązania w przyszłych 

podobnych okolicznościach? 

Czy osiągnięto zamierzone cele okaże się poprzez: 

 pytania ewaluacyjne do dzieci (dotyczące zrozumienia przekazywanych treści, 

potrzeby kontynuowania/poszerzenia tematu, atrakcyjności zajęć);  

 autorefleksję i samoocenę uczestników (swobodne wypowiedzi na zakończenie cyklu 

zajęć) 

 zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców 

Co będzie potrzebne do osiągnięcia celów i zapewnienia atrakcyjności zajęć? 

O atrakcyjności zajęć stanowić będą spotkania z zaproszonymi gośćmi – „ekspertami” 

czyli etnografem i twórczyniami ludowymi. Zakładam, że przekaz od tych osób będzie 

odebrany jako najbardziej wiarygodny. (Gdyby udało się zorganizować wyjście do muzeum i 

w okolicznościach wystawy stałej „Kultura wsi sieradzkiej z początku XX wieku” omówić 

zwyczaje wielkanocne, zaprezentować ówcześnie używane sprzęty –ukazałoby to dzieciom 

jeszcze pełniej obrzędowość dawnej wsi.)  Wspólnie wykonanie gaika , wspólne 

dekorowanie wózka dyngusowego wymagać będzie zaplanowania pracy i podziału zadań w 

grupach; jednak  ma być okazją do twórczej aktywności. Potrzebne będą materiały  

plastyczne i techniczne (piórka, druciki, wycinanki, wstążki, wózek, figurka koguta). 

Sięgnijmy do nagrań archiwalnych pieśni i piosenek wielkanocnych śpiewanych gwarą. 

Aby młodzi „dyngusiarze” spotkali się z życzliwym przyjęciem i ewentualnie zostali 

obdarowani – postarajmy się uprzedzić mieszkańców  ulicy, okolicy, którą przejdziemy z 

„kogutkiem”, o wizycie dzieci. 

 

 

 



Jeśli zechcesz - skorzystaj lub opracuj samodzielnie. 

Czekoladowy zając kontra  kogutek dyngusowy? Być może materiały te staną się inspiracją 

do powstania większego projektu z zakresu edukacji regionalnej  dla młodszych dzieci.  

 

Załącznik nr1 

Z Wielką Nocą związane były liczne zwyczaje: obwożenie przez grupkę chłopców po wsi wózka dyngusowego 

z kogutkiem (zw. "kurasem" - jak odnotował Kolberg), chodzenie dziewcząt z gaikiem (ozdobioną gałązką świerku 

symbolizującą wiosnę - "nowe latko") czy chodzenie z pasyjką (drewnianym krzyżem przystrojonym wstążkami).  

W dawnej wsi podsieradzkiej w drugi dzień Świąt Wielkanocnych (a czasami i w poświąteczny wtorek) chodziło po 

wsi kilka grup rówieśniczych z różnymi rekwizytami. Najmłodsze dzieci obchodziły wieś z pasyjką, starsze dziewczynki 

(12-14 lat) – z gaikiem, a dorośli nieżonaci mężczyźni – z wózkiem dyngusowym. Dzieci z pasyjką chodziły od domu do 

domu, śpiewały pieśni o Męce Pańskiej i zbierały dary. Zwyczaj ten dawno już  wygasł, a i pamięć o nim zaginęła, 

przetrwała natomiast forma samej pasyjki. Do dziś kilka twórczyń z podsieradzkich wsi potrafi ją wykonać. Pasyjka 

robiona była z kolorowego papieru glansowanego, układanego wachlarzykowato i przypiętego do patyczków 

ułożonych w kształcie krzyża. 

Gaik - drzewko świerku lub sosny przybrane kolorowymi wstążkami, łańcuchem z pierścionków słomianych, 

ciastkami z brukwi, kwiatkami z pierza i pasemkami kolorowej bibuły. Na środku drzewka umieszczano lalkę 

wykonaną z kolorowej bibuły lub ze szmat. Niekiedy zamiast drzewka dziewczęta miały wycinankę wyobrażającą 

gaik, która przyklejona była na tekturce, a niesiono ją na czterech kijach (podobnie jak nosi się obrazy podczas 

procesji). W ten sam sposób noszono czasami sam gaik.  

W pochodzie gaikowym brało udział od trzech do pięciu dziewcząt. Idąca na przedzie niosła gaik, a pozostałe – 

koszyki na dary. Chodziły od domu do domu, śpiewały i życzyły gospodarzom zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

"Dyngusiarze" odświętnie ubrani, obchodzili dwory i chaty śpiewając z towarzyszeniem skrzypiec lub wioskowej 

kapeli. Na udekorowanym wózku wieźli koguta (spojonego okowitą), później wożono figurkę kogutka.  Był to czas 

składania życzeń gospodarzom "na ten tu Nowy Rok, co nam go Pan Bóg dał". 

Dyngusiarze dostawali od gospodarzy w darze jajka, placek, kiełbasę, rzadziej pieniądze, niekiedy też częstowani byli 

wódką. Za otrzymane dary dziękowali, śpiewając podobną pieśń jak dziewczęta chodzące z gaikiem. Trzeba 

zaznaczyć, że dary były jakby ofiarą – zapowiedzią przyszłych plonów, dlatego zwyczajowo ich nie żałowano. Zwyczaj 

ten związany był oczywiście z oblewaniem wodą. Dyngusiarze zaopatrzeni w drewniane sikawki polewali gospodarzy 

wodą, życząc im przy tym dobrego urodzaju, ale głównie polewali dziewczęta mieszkające w zagrodzie – te nie 

pozostawały im dłużne, więc woda lała się obficie. Jako że dyngusiarzami byli młodzi nieżonaci mężczyźni, odwiedzali 

przede wszystkim gospodarstwa, gdzie mieszkały panny na wydaniu. Tam też obchody dyngusowe kończyły się 

zabawą. 

Załącznik  nr2 

Wieziemy tu kogucika,  
dajcie jajek do koszyka, 
dajcie, aby choć ze cztery,  
a do tego ze trzy sery dla kogucika! 
Kukuryku! 
Do was tutaj wstępujemy,  
zdrowia, szczęścia winszujemy 



dajcie też, co macie dodać,  
zdrowia, szczęścia  
nie żałować 
dla kogucika! 
Kukuryku! 
Oj, zieleni się, zieleni,  
młoda trawka tuż przy ziemi, 
kukuryku, kukuryku,  
już i pełno jest w koszyku 
dla kogucika! 
Kukuryku! 
 

 Przyszlimy tu z Goikiem 
Siedzi kura z jojkiem 
Jak kurka jojko zniesie  
Gospodyni wyniesie 
Alleluja! 
 
A niech będzie pochwolony. 
Do tygo tu domu wstympujymy, 
Zdrowia, scynścio winszujemy. 
Zdrowia, scynścio, wszystkiygo dobrygo, 
Co sobie życzycie od Boga miłygo 
Na ten tu Nowy Rok, co nom go Pon Bóg doł, 
Na to nowe lato, dej nam Boze na to. 
 
Pani gospodyni klucykami brząka, 
lo nos ci to, lo nos podarunku suko. 
A dejcie nom, co mocie doć, 
Nie dejcie nom długo cekać. 
A bo nom tu coś truchleje, 
Goicek nom wiatr rozwieje. 
Dziynkujemy za te dary, coście nom tu darowali. 
Dziynkujemy po drugi roz, tygo rocku – uostatni roz. 
 

 

Załącznik nr 3 

Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach, Monika Michaluk, Witold 

Przewoźny, wyd. Albus, 2018 

http://wiano.eu/zwyczaje-i-obrzedy/wielkanocne 

https://muzeum-sieradz.com.pl/kultura-wsi-sieradzkiej-z-poczatku-xx-w/ 
https://www.regionkultury.pl/dziedzictwo-kulturowe-t246/kultura-ludowa-t212/foklor-a242/zwyczaje-wielkanocne-

http://wiano.eu/zwyczaje-i-obrzedy/wielkanocne
https://muzeum-sieradz.com.pl/kultura-wsi-sieradzkiej-z-poczatku-xx-w/
https://www.regionkultury.pl/dziedzictwo-kulturowe-t246/kultura-ludowa-t212/foklor-a242/zwyczaje-wielkanocne-w-sieradzkiem-r3322


w-sieradzkiem-r3322 
https://sieradz.naszemiasto.pl/tradycje-chodzenia-z-kogutkiem-i-gaikiem-przypomnialo/ar/c8-5093119 

 

https://www.regionkultury.pl/dziedzictwo-kulturowe-t246/kultura-ludowa-t212/foklor-a242/zwyczaje-wielkanocne-w-sieradzkiem-r3322
https://sieradz.naszemiasto.pl/tradycje-chodzenia-z-kogutkiem-i-gaikiem-przypomnialo/ar/c8-5093119
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