


PRIMA APRILIS- OZNACZA DOSŁOWNIE 
PIERWSZY KWIETNIA.

PRIMA APRILIS JEST DNIEM ŻARTÓW. JEST 
TO OBYCZAJ ZWIĄZANY Z PIERWSZYM 

DNIEM KWIETNIA, OBCHODZONY W WIELU 
KRAJACH ŚWIATA. POLEGA ON NA 

ROBIENIU ŻARTÓW, CELOWYM 
WPROWADZANIU W BŁĄD BY INNI 

UWIERZYLI W COŚ NIEPRAWDZIWEGO.



POCHODZENIE ZWYCZAJU
� Zwyczaj Prima Aprilis zaczął być popularny w późnym średniowieczu. 

� Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma związek z rzymskim zwyczajem 

Cerialii, obchodzonym na początku kwietnia na cześć bogini Ceres.

� Grecy wiążą historię Prima Aprilis z mitem o Demeter i Persefonie. 

Persefona miała zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka 

Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo ją zwiodło.

� Prawdopodobna wydaje się również wersja, że obyczaj ten wywodzi się

z rzymskiego święta Veneralia, obchodzonego 1 kwietnia. W tym dniu 

dozwolone były żarty, wygłupy i kawały. Mężczyźni przebierali się

w damskie palle (okrycia), zakładali peruki oraz tańczyli na ulicach.

� Przypuszcza się, że ostatecznie Prima Aprilis zaczęło być obchodzone 

1 kwietnia początkowo we Francji. W 1564 roku król Karol IX, 

zreformował kalendarz zmieniając pierwszy dzień nowego roku 

z 1 kwietnia na 1 stycznia.



PRIMA APRILIS W POLSCE
� Zwyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy 

w epoce nowożytnej w XVI wieku. W XVII został już uznany za „modę

staroletnią”, zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej formie, 

w jakiej występuje do dzisiaj.

� Dawniej pierwszy kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych 

historii, robieniu przeróżnych dowcipów i śmianiu się z naiwnych, bądź

nieostrożnych ludzi. Dzień ten uważano za niepoważny i starano się nie 

robić w nim żadnych ważnych rzeczy. Dziś pierwszy kwietnia 

obchodzimy jako dzień radosny, w którym celowo próbuje się

wprowadzić innych w błąd.

� Z robieniem psikusów przez dzieci w wieku szkolnym związany był

w niektórych regionach także 12 marca – dzień św. Grzegorza, patrona 

uczących się. Obyczaj ten nosił nazwę gregorianek lub gegołów.



PRIMA APRILIS NA ŚWIECIE
� W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazywany „Dniem Głupców”

(April Fools’ Day lub All Fools’ Day). W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA 
wzajemne żartobliwe oszukiwanie jest uprawiane tylko do południa.

� W krajach germańskojęzycznych dzień ten jest nazywany po prostu 
„1 kwietnia”, a żart zrobiony tego dnia Aprilscherz lub np. Aprilskämt. 

� We Francji Prima Aprilis jest określany jako „Dzień kwietniowej ryby”
(Jour du poisson d’avril) a pierwszokwietniowe żarty nazywane są
„kwietniowa ryba” (Poisson d’avril).

� W Szkocji Prima Aprilis znany jest jako „polowanie na głupca” (Hunt the 
gowk Day).

� Na Litwie Prima Aprilis to „Dzień kłamcy” (Melagio diena).

� W Portugalii znany jest jako „Dzień kłamstwa” (Dia da mentira). 

� W Rosji na Prima Aprilis mówimy „Dzień śmiechu” (Dien smiecha).

� W krajach hiszpańskojęzycznych 28 grudnia obchodzony jest Dzień
Niewiniątek (Día de los Santos Inocentes). Jest on odpowiednikiem Prima 
Aprilis.



NA KONIEC KILKA INSPIRACJI NA 
KULINARNE PSIKUSY- ZASKOCZCIE 

RODZINĘ W KUCHNI!



CIASTECZKA OREO Z NADZIENIEM 
Z PASTY DO ZĘBÓW

�Do przygotowania potrzebujemy ciastka typu 

markizy np. OREO, HIT. 

�Rozdzielamy ciastka, zeskrobujemy nadzienie 

i smarujemy pastą do zębów. 

�Po złożeniu ciastka wglądają jak oryginalne.



BABECZKI Z NADZIENIEM 
TRUSKAWKOWYM

�Do przygotowania tego psikusa potrzebujemy 

babeczek (mogą być kupne).

�Psikusem w naszych babeczkach jest nadzienie, 

zamiast truskawek do środka dajemy ketchup lub  

sos chilli.



JAJKO KINDER NIESPODZIANKA

�Do przygotowania tego psikusa potrzebujecie: 

jajka kinder niespodzianka, jajka surowego lub 

ugotowanego oraz rozpuszczonej czekolady 

�Musicie wykazać się odrobiną precyzji 

i dokładnie zdjąć sreberko z jajka niespodzianki.

�Następnie musicie prawdziwe jajko (surowe lub 

ugotowane na twardo) obtoczyć

w rozpuszczonej czekoladzie, poczekać aż

zastygnie, owinąć w oryginalne sreberko 

i smakołyk gotowy.



CZEKOLADOWE LIZAKI

� Do przygotowania tego psikusa potrzebujecie: 

wykałaczek, małych owoców lub warzyw, roztopionej 

mlecznej lub białej czekolady, kolorowej posypki.

� Na wykałaczkę nabijamy mały, okrągły owoc lub 

warzywo (np. winogron czy pomidorek koktajlowy). 

� Tak przygotowany „lizak” podobnie, zanurzamy 

w roztopionej mlecznej lub białej czekoladzie.

� Następnie lizaka dekorujemy kolorową posypką.

� Gotowego lizaka wkładamy na dwie godziny do lodówki 

i gotowe!



ŹRÓDŁA

� http://mamawbiegu.pl/prima-aprilis-psikusy-dla-dzieci/

� https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2

015/04/01/historia-prima-aprilis/

� https://pl.pinterest.com/pin/45387908725257730/

� https://restauracjaakademia.pl/historia-prima-aprilis/

� https://pl.wikipedia.org/wiki/Prima_aprilis



Zapraszam Was do rozwiązania testu o Prima Aprilis. Na  

końcu testu znajdziecie odpowiedzi do pytań.  

Powodzenia! 

 

1. Co to znaczy Prima Aprilis? 

a. kwiecień 

b. pierwszego 

c. pierwszy kwietnia 

2. Kiedy zwyczaj Prima Aprilis zaczął być popularny? 

a. w późnym średniowieczu 

b. w starożytności 

c. w XX wieku 

3. Cerialia były obchodzone na część bogini... 

a. Ceres 

b. Demeter 

c. Afrodyty 

4. Grecy wiążą Prima Aprilis z mitem o... 

a. Demeter i Korze 

b. Zeusie i Persefonie 

c. Demeter i Persefonie 

5. W Veneralia mężczyźni przebierali się w damskie: 

a. palta 

b. palle 

c. kapelusze 

6. Który król zreformował we Francji kalendarz w 1564r.? 

a. Karol IX 

b. Karol X 

c. Filip IX 

7. W którym wieku zwyczaj ten dotarł do Polski? 



a. w XXI wieku 

b. w XVI wieku 

c. w IX wieku 

8. Jakie święto było obchodzone w Polsce 12 marca? 

a. grzegorzanki 

b. gregorianki 

c. grzegorze 

9. Kto jest patronem uczących się? 

a. św. Marcin 

b. św. Patryk 

c. św. Grzegorz 

10. W krajach anglojęzycznych Prima Aprilis nazywane jest dniem: 

a. świętych 

b. mądrych 

c. głupców 

11. "Dzień kwietniowej ryby" obchodzony jest: 

a. we Francji 

b. w Belgii 

c. w Wielkiej Brytanii 

12. "Polowanie na głupca" ma miejsce w: 

a. Portugalii 

b. Chorwacji 

c. Szkocji   

13. W Rosji obchodzimy dzień: 

a. zabawy  

b. śmiechu 

c. uśmiechu 

14. W krajach hiszpańskojęzycznych obchodzimy dzień: 

a. niewiniątek 



b. naiwnych 

c. niegrzecznych 

15. Kiedy w krajach hiszpańskojęzycznych obchodzone jest święto będące 

odpowiednikiem Prima Aprilis? 

a. 28 kwietnia 

b. 28 grudnia 

c. 25 grudnia 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI DO TESTU: 

1. C 

2. A 

3. A 

4. C 

5. B 

6. A 

7. B 

8. B 

9. C 

10. C 

11. A 

12. C 

13. B 

14. A 

15. B 


