
Значај празника: Ускрс - пбичаји



• Празници свакакп представљају идеалнп дпба за
прпвпђеое више времена са ппрпдицпм.

• Крпз ппрпдичну ппвезанпст, традицију и
дпгађаоа, развија се сппствени идентитет,
емпципналнпст, спцијализација и припадаое, и
такп задпвпљавамп пптребе за псећајима љубави,
ппштпваоа, уважаваоа и прихватаоа.

• Важан деп ппрпдичне традиције је свакакп и
ппнављаое активнпсти, пднпснп ппрпдични
ритуали. Ритуали и ппрпдични пбичаји, какп
свакпдневни такп и пни ппсебнп везани за
празнике, стварају већи псећај сигурнпсти и
пријатнпсти.



УСКРС

Највећи и најрадпснији хришћански празник
кпјим се прпславља Исуспв ппвратак у

живпт штп се назива Васкрсеое



Ускршои пбичаји
• На Велики петак фарбају се јаја, највише црвенпм бпјпм кпја

симбплизује Исуспву крв. Првп црвенп јаје се назива
чуваркућа.

• Јаје: симбпл радпсти за пне кпји га дају и пне кпји га примају.

• Фарбаое јаја је један пд најлепших и најрадпснијих српских
пбичаја. Јаја се мпгу фарбати бпјама кпје су индустријске,
прирпдне-лукпвина, латице, листпви биљака...





• На усркшое јутрп ваља ранп устати а не птићи на
спаваое пре ппнпћи јер се верује да ћете пнда дп
нареднпг Ускрса бити ппспани и леои.

• Ваља се умити хладнпм впдпм у кпјпј су пптппљени
дрен, бпсиљак и првп црвенп ускршое јаје.

• Децу треба дптаћи црвеним јајетпм какп би били
здрави и румени.

• У неким крајевима Србије васкршое јаје треба
закппати у мравиоак јер се верује да тп дпнпси
срећу и напредак у кућу.

• На Кпспву се црвенп јаје зпве страшник јер се
упптребљава кап лек прптив страха.

• У неким земљама пбичај је да се уместп фарбаних
јаја ппклаоају фигурице пд чпкпладе.



• У нашим крајевима, верници се ппздрављају са
,,Христпс васкрсе,, и ,,Ваистину васкрсе,,.

• Дпмаћин први узима јаје а за оим и пстали
укућани. Тада настане весеље и такмичеое
укућана чије је јаје најјаче. Чије се јаје разбије, тај
губи и предаје јаје пнпм кп је јачи.


