
Васкрс и деца 

Владика Николај Велимировић је рекао: „Као празник светлости и 
живота, Васкрс нам открива капије небеског света, где анђеоска песма и 
молитва благодарности Богу никад не престају.“ 

 

 

 

Васкрс је најстарији и најсвечанији хришћански празник, дан вечне радости јер је 
на тај дан Христос победио смрт. Чином васкрснућа доказао је своје божанско 
порекло и отворио врата вечног живота, радости и среће. 

У нашој земљи постоје различити обичаји тако да се на Велики четвртак, Велики 
петак или Велику суботу кувају и фарбају јаја. То представља посебну радост за 
децу. Прво јаје се боји у црвено и у многим деловима наше земље оно се зове 
„чуваркућа“. Прво јаје се чува до наредног Васкрса.  

Црвена боја симболизује Христову невино проливену крв на Голготи и његово 
васкрсење. 

Велики петак је посвећен спомену на Христова страдања, на тај дан је Христос 
осуђен од народа, разапет на крст и остављен да умре болно и полако. Молећи се 
за спасење оних који су га осудили: „Оче, опрости им јер не знају шта чине.“ На 
Велики петак у хришћанским храмовима влада тишина. Уместо звона чују се само 
звуци клепетала. Раније се деци забрањивало да на овај дан играју игре напољу, 
како не би правили галаму. 



Кад сване Васкрс, са свих торњева православних храмова, дуго звоне звона. Тиме 
се најављује долазак великог празника. Ујутру се одлази у цркву на свету 
васкршњу службу и причест. На тај дан народ се међусобно поздравља речима: 
„Христос васкрсе“ и „Ваистину васкрсе“. 

По повратку из цркве, празник се по традицији прославља у кругу породице за 
свечаном трпезом. Обичај је да се пре ручка укућани такмиче у туцању 
васкршњих јаја. За васкршњом трпезом нема посебних обредних јела, али је 
уобичајено да се спремају јагњетина и колачи од теста у које се уметну шарена 
јаја, које домаћице са радошћу умесе и декоришу. Без обзира на то које васкршње 
обичаје поштујете, најважније је да на овај дан поделите радост са најближима. 
Опростите им и уживајте у даровима живота. 

Нека вам васкршњи празници протекну у миру, здрављу и радости! 

Ево неколико предлога васкршњих игара:  

Зеко, зеко, ко ти је украо јаје? 
 
 Одреди једног од играча да буде зец и стави му повез на очи. На питање: „Зеко, 
зеко, ко ти је украо јаје?“ играч – зец погађа ко је од играча узео јаје. Ако погоди 
ослобођен је улоге зеца и на његово место долази играч који је седео на јајету. 
 
Боћање куваним јајима 
 
Ово је игра која може да се игра напољу. Напољу свако од играча узме по једно 
офарбано јаје, а потребно је припремити и једно неофарбано. Циљ игре је, као и у 
правом боћању, приближити офарбано јаје неофарбаном. 
 
Погодити јаје 
 
Јаје наслонити уз зид, а играчи помоћу металног новчића треба да погоде јаје. За 
ову игру потребна је вештина и прецизност. 
 
Скок с јајетом 
 
Јаје (најбоље дрвено или од стиропора) ставити међу колена. Победник је онај ко 
скоковима, а да му не испадне јаје  стигне први до циља. 
 
Ламкање јаја 
 
Јаје се концем окачи да виси, а деца покушавају да га ухвате устима. Онај ко први 
ухвати јаје је победник. 
 
 



Трка са јајетом 
 
Ставити јаје у велику кашику, а дршку кашике у уста. Ко први стигне до циља, је 
победник.  Ако јаје испадне, штета неће бити велика јер су јаја кувана.  
 
 

 
 
 
А, сада нешто за вредне руке! 
 
Будите вредни, радосни и насмејани! 
 
                                                                  Поздравља вас ваша учитељица Злата  
                                                                     
 
 
 
 

                                                                                      



 

 

 

 



















 


