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Kultura żydowska: 
święta i tradycje

ccccc

KARTA EDUKACYJNA:
ZADANIA I WYZWANIA KRÓLA MACIUSIA 

DZIECI 4–6 LAT I OPIEKUNOWIE

Żydzi mieszkają w różnych państwach  
na świecie, także w Polsce.  

Obecnie najwięcej ich mieszka  
w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.  

Żydzi to wyznawcy judaizmu – pierwszej 
religii na świecie zakładającej wiarę  

w jednego Boga. Judaizm to wiara oparta 
na treści Biblii Hebrajskiej, zwanej przez 
chrześcijan Starym Testamentem. Tora, 

Pięcioksiąg Mojżesza to dla Żydów 
najważniejsza część Biblii i podstawa 

nauczania judaizmu. 

Za pomocą karty pracy poznasz kilka 
wybranych żydowskich świąt i tradycji. 
W ich poznaniu pomogą Ci zabawki  

i książki, które odnajdziesz  
u Króla Maciusia. 

W razie pytań szukaj edukatora,  
który chętnie pomoże w rozwiązaniu 

problemów. Powodzenia!
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Szabat
k 

SZABAT (hebr. odpoczynek) – siódmy dzień tygodnia, rozpoczyna się w piątek 
przed zachodem słońca i kończy w sobotę po zapadnięciu zmierzchu. To bardzo 

ważne dla Żydów święto i dzień odpoczynku, które upamiętnia stworzenie świata, 
niewolę egipską oraz jest zapowiedzią wiecznego odpoczynku Świata Przyszłego. 

k 
Pokoloruj obrazek – Szabat Szalom (z jęz. hebrajskiego – Spokojnego Szabatu)

Znajdź puzzle mówiące o szabacie – znajdują się w jednej z szafek.
Wykonaj zadania i odpowiedz na pytania:

1.
W szabat tradycyjnie spożywa się trzy smaczne i obfite posiłki.  
Kuchnia żydowska posiada wiele rożnych potraw szabatowych. 

Czy wiesz, jak nazywa się tradycyjne pieczywo spożywane w szabat?
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2.
W Polsce popularną potrawą spożywaną w trakcie tego święta  

są gefitle fisz, czyli pulpety z: 

ccccccccccccccccccccccccccccc*. 

*Aby dokończyć zdanie, poszukaj ukladanki z literami hebrajskimi.  
Pod czwartą literą znajdziesz odpowiedź.

Uwaga! Liczymy od prawej do lewej.

3.
Następnie, używając zdobytych informacji,  

uzupełnij stół szabatowy.



Chanuka
k 

CHANUKA (hebr. Poświęcenie) – 8–dniowe święto obchodzone w dniach  
25 kislew – 2 tewet (koniec jesieni/początek zimy). Upamiętnia zwycięską wojnę 
żydowskich powstańców Machabeuszy z państwem Seleucydów o zachowanie 
judaizmu w Judei ok. 2200 lat temu. W trakcie walk wg legendy doszło do cudu  

z menorą w Świątyni Jerozolimskiej, co upamiętnia zwyczaj zapalania świateł  
w każdy wieczór Chanuki.  

k 
Znajdź w sali świecznik z ośmioma ramionami – chanukiję (nazwa pochodzi  
od święta Chanuka). Podczas tego święta przez 8 dni zapala się codziennie 

wieczorem jedną świecę – kolejnego dnia dodając jedną świecę, tak że ósmego dnia 
pali się wszystkie osiem. Po jej znalezieniu wykonaj zadania i odpowiedz na pytania.

 
1.  

Wykorzystując drewniane klocki, ułóż podobną świecę na dywanie i zrób zdjęcie.

2.  
Podczas wieczorów chanukowych dzieci w żydowskich domach grają  

w bączka, który nazywa się drejdel. Poszukaj bączka w miejscu edukacji  
rodzinnej, następnie przerysuj litery, które znajdują się na jego bokach. 

3.  
Aby zobaczyć zasady gry w drejdla, poszukaj w biblitece książki  

w jego kształcie – na jej okładce zobaczysz myszkę.  
Na ilustracjach znajdziesz odpowiedź na pytanie.  

Poproś edukatora o material do zrobienia własnego bączka.

Purim
k 

PURIM (hebr. Losy) – bardzo radosne święto wypadające 14 adar 
(luty/marzec). Upamiętnia wydarzenia ze starożytnej Persji  

z ponad 2400 lat temu, kiedy dzięki Żydówce Esterze – żonie króla 
Persji, Żydzi perscy zostali uratowani od zagłady, ktorą zamierzał 

dokonać Haman, najbliższy doradca krola Achaszwerosza.  
Tło historyczne i narodziny święta opowiada biblijna Księga Estery. 

Jej wspólne odczytanie to najważniejszy nakaz świąteczny,  
obok dzielenia się darami oraz radosnej zabawy. 

W czasie święta Purim dzieci  
w Polsce i Izraelu przebierają  

się, zakładają maski. 
Z jakim świętem kojarzy 

Ci się Purim?
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Dokończ, pokoloruj  
i wytnij swoją maskę.
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