
Opowiadanie „Wielkanocny Galimatias”  

Justyna Niedbała 

W piękny, słoneczny dzień w domu rodziny Zajączków panowało wielkie zamieszanie. Tego 

dnia nikt z domowników się nie nudził. Nikt – z wyjątkiem małego Zajączka. Wszyscy 

przyjaciele domu także mieli wiele pracy. Baranek czyścił swój złoty dzwoneczek. Kury 

kokosiły się na swoich grzędach dłużej niż zwykle. Mała Kasia biegała po ogrodzie i 

pomagała swojemu tacie w świątecznych porządkach. Nawet słońce tego dnia świeciło 

mocniej niż zwykle — nie wiadomo, dlaczego. Tata Zając pchał przed sobą taczki, żeby 

przywieźć jajka     z kurnika, które wysiadywała dla niego złota Kurka… 

 

 

Mama Zającowa piekła baby i mazurki, mała Zającówna sprzątała swój pokoik. Tylko mały 

Zajączek chodził to tu, to tam i przyglądał się całemu zamieszaniu.  

— O co tyle hałasu? — zastanawiał się mały Zajączek. — Nikt dzisiaj nie chce się ze mną 

bawić! Nie ma Baranka ani Kurki, z którymi tak lubię buszować po ogrodzie… Czemu nikt 

na mnie nie zwraca dzisiaj uwagi? —martwił się maluch.  

Podszedł więc do mamy i zapytał: — Kiedy pójdziemy na spacer? Słońce tak ładnie świeci! 

Chodźmy, chodźmy, mamono! Mama odpowiedziała tylko: — Nie teraz, syneczku. Jestem 

bardzo zajęta. Zajączek wyszedł do ogrodu i zobaczył tatę Zająca. — Tato, pobaw się ze mną! 

Może zagramy w piłkę albo pojeździmy na rowerze? — O, nie, mój mały. Dzisiaj mam inne 

zajęcie. Pobaw się sam. Szaraczek ze smutkiem odszedł i ze skwaszoną miną przyglądał się 

całemu zamieszaniu. Nagle podbiegł do niego Baranek, który na szyi miał zawieszony 

błyszczący złoty dzwoneczek. -Coś ty taki smutny, kolego? – zapytał Zajączka. – Bo nikt się 

ze mną nie chce bawić. Wszyscy dzisiaj są tacy zajęci, nawet ty dla mnie nie masz czasu… – 

Musiałem wyczyścić swój złoty dzwoneczek Żeby dzwonić i ogłaszać wszystkim, że zbliża 

się Wielkanoc. Przepraszam cię, ale muszę wracać do pracy.  



 

Mały Zajączek wszedł do kurnika i zapytał: – A ty, Kurko złota, czemu nie bawisz się ze 

mną? Oj, przykro mi, ale dzisiaj muszę wysiedzieć więcej jaj niż zwykle. Nie mam czasu na 

zabawy. Przepraszam cię, ale muszę wracać do pracy. 

 

Szaraczek spuścił uszy i z buzią w podkówkę wyszedł z kurnika. – Co tu robić? Wszyscy są 

zajęci, a ja się nudzę… Wrócił do domu i zobaczył swoją siostrę, która już posprzątała 

pokoik. Siedziała w kuchni za stołem i na coś czekała. – Co robisz? Czemu nie przyszłaś do 

mnie do ogrodu? Dzisiaj nie mam czasu na zabawy… Czekam, aż mama przyniesie jajka z 

kurnika i od razu zabieram się do pracy. – Do pracy? Do jakiej znowu pracy? – zapytał 

zdenerwowany Zajączek. – Jak to do jakiej? Będę malować pisanki, przecież zbliżają się 

święta wielkanocne, ty głuptasie. Popatrz, przygotowałam już kolorowe farby i pędzelki. 

Tylko jajek od kurki mi brakuje… Wtedy do kuchni weszła mama Zającowa z wielką misą 

pełną jajek. Postawiła ją na stole i rzekła: – Proszę bardzo, kurka postarała się dzisiaj bardziej 

niż zwykle! – Mama Zającowa szeroko się uśmiechnęła do swoich dzieci. – Może i ty 

udekorujesz jajeczka? – zwróciła się do synka. Zajączek popatrzył, poruszał swoimi długimi 

wąsikami i zabrał się do pracy. Pędzelkiem malował jajeczka w różne wzorki: jedne w 

kropeczki, inne w paski. Jedna pisanka była piękniejsza od drugiej. Mama Zającowa 

przyglądała się swoim dzieciom i powiedziała: – Widzisz, syneczku, nawet ty jesteś teraz 

bardzo zajęty i pomagasz nam w przygotowaniach do Wielkanocy. 



 

 

Małe Zajączki i mama śmiały się tak głośno, że za chwilę zaciekawiony tata Zając zjawił się 

w kuchni i uśmiechnął się na widok pięknych pisanek, mówiąc: – Tak, w tym roku święta 

będą wyjątkowo radosne! – I kolorowe! – krzyknęły radośnie małe Zajączki, wymachując 

swoimi pisankami. Cała rodzinka, zadowolona i szczęśliwa, usiadła przy wielkanocnym stole 

pełnym kolorowych niespodzianek. 

 

Pytania po wysłuchaniu opowiadania: 

 Dlaczego nikt nie chciał bawić się z zajączkiem? 

 Czym zajmowała się mama Zajączka? 

 Co robił Tata Zając? 

 Czym zajęta była mała Zającówna? 

 Dlaczego Baranek musiał wyczyścić złoty dzwonek? 

 Dlaczego złota Kurka nie miała czasu na zabawę z Zajączkiem? 

 Jak Zajączek z siostrą przygotowywali się do Wielkanocy? 

 



„Tradycje wielkanocne” 

Celem zabawy jest wyjaśnienie pojęć tradycja – to „zasady postępowania przekazywane z 

pokolenia na pokolenie”. Zamieszczone niżej obrazki należy wydrukować i wyciąć.  

Rodzic rozkłada na dywanie kilka obrazków, tak, by dziecko nie widziało co się na nich 

znajduje. Następnie prosi dziecko, by wybierało i odsłaniało kolejne obrazki. Po odsłonięciu 

każdego obrazka rodzic omawia z dzieckiem to co jest na obrazku (np.: porządki 

przedświąteczne, wysyłanie kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej, robienie 

pisanek, święcenie pokarmów, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus). Dziecko segreguje 

obrazki na dwie grupy: przygotowania świąteczne i tradycje świąteczne np. poprzez 

umieszczenie obrazków z tradycjami na zielonej kartce, a z przygotowaniami na żółtej kartce. 

Potem można się wspólnie zastanowić, które z tych rzeczy robimy w naszym domu? 

 

 



 



Praca plastyczna „Moje pisanki” 

Celem jest poznanie techniki malowania rosnącymi farbami. 

Co potrzebne: 

 

Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. 

Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i 

powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. 

 

Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. 

 

Co robimy: 

Drukujemy wzór pisanki, najlepiej na brystolu (obrazki poniżej).  

Po przygotowaniu farb malujemy patyczkiem wzory na pisance.  

Następnie wkładamy obrazek do kuchenni mikrofalowej na około 30 sek. na mocy 800W. 

Farby po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej wysychają, twardnieją i unoszą się i tworząc 

piękny wielobarwny efekt spieczenia. 



Pisanka po pomalowaniu 

 

 

Pisanka po wypieczeniu 

 

 

Poniżej wzory pisanek do pomalowania: 

 



 

 



 

 



 „Wielkanocny koszyczek”   

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9  

„Hopla, hopla” - dzieci aktywnie słuchają piosenki – za każdym razem, kiedy usłyszą słowo 

„zając” mają za zadanie podskoczyć do góry. Potem ponownie słuchają piosenki, a następnie 

śpiewają słowa refrenu. 

 

„Hopla, hopla” 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa, 

skacze zając hopsasa! (4x) 

 

Wskoczył zając do kurnika, 

zebrał jajka do koszyka. 

Z nich pisanki zrobił sam, 

i w ogródku schował nam. 

 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa, 

skacze zając hopsasa! (2x) 

 

Już pisanki znaleźliśmy, 

były w trawie i wśród liści. 

Ozdobimy nimi dom, 

bo pisanki po to są. 

 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa, 

skacze zając hopsasa! (4x) 

 

Karta pracy „Wielkanocny koszyczek” (na następnej stronie) 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie obrazka i ozdobienie pisanek według własnego 

pomysłu: można je pokolorować na różne kolory lub we wzory, można pokolorować i nakleić 

dla ozdoby małe kuleczki lub wzory z cienkich wałeczków z plasteliny. Jeśli dziecko będzie 

miało do dyspozycji różne materiały, dalej zadziała wyobraźnia  

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


 

 

 

 

 

 



Zabawa muzyczno-ruchowa „Kurczątka i baranki” 

Dziecko porusza się jak kurczątko (biega drobnymi kroczkami na palcach), gdy rodzic gra na 

trójkącie; jak baranek (chodzi na czworakach), gdy rodzic gra na bębenku; jak zajączek 

(skacze z przysiadu podpartego z podparciem dłoni o podłogę), gdy rodzic gra na grzechotce.  

Zabawę powtarzamy kilkakrotnie zmieniając instrumenty według własnego pomysłu. 

Instrumentem w domu mogą być garnki, łyżki, pokrywki, torebki np.: z cieciorką zamiast 

grzechotki. 

Zabawa ruchowo-matematyczna „Tyle – ile?” 

Dziecko biega wokół pokoju w rytm piosenki „Hopla, hopla”. Na przerwę w muzyce rodzic 

wystukuje na bębenku liczbę od 1 do 4. Dziecko wykonuje tyle przysiadów, ile usłyszało 

uderzeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9 – piosenka: „Hopla, hopla” 

 

Zabawa ruchowa „Wielkanocne ćwiczenia” 

Drukujemy i wycinamy karty zamieszczone poniżej. Kładziemy je na środku na podłodze 

obrazkiem do dołu. Gra muzyka np.: piosenka „Hopla, hopla”, dziecko chodzi po pokoju. 

Muzyka stop, dziecko losuje obrazek z zadaniami do wykonania. po czym wykonuje dane 

ćwiczenie. Odkłada obrazek na bok, rodzic włącza muzykę i zabawę powtarzamy. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


 

 



 

 



„Przygotowania do Wielkanocy” 

„Wielkanoc” Olga Adamowicz 

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku, 

Kolorowych jajek jest też w nim bez liku. 

I smaczna szyneczka gotowa do święcenia, 

Jeden drugiemu składa dziś życzenia. 

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta, 

Serce się raduje, uśmiech dziś króluje. 

Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy, 

Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy. 

Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy, 

To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 

Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień, 

Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się. 

Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba, 

Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba. 

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia, 

Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości, 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,  

a bogaty zajączek prezentami obdaruje. 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

 

 

Poniżej obrazki, które można pokazać dziecku podczas czytania wiersza. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Wielkanocne porządki zajączka” 

Rodzic czyta bajkę logopedyczną i pokazuje ruchy języka – dziecko te ruchy naśladuje. 

Celem jest ćwiczenie aparatu artykulacyjnego. 

 

 

Pewnego dnia zajączek postanowił zrobić wielkie wielkanocne porządki.  

Najpierw umył dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po ich wewnętrznej 

stronie).  

Potem umył sufit (język przesuwa się po podniebieniu).  

Podłoga też była bardzo brudna, więc umył ją dokładnie (język przesuwa się po dnie jamy 

ustnej).  

Okna też musiały zostać umyte. Najpierw zajączek umył je od zewnątrz, a później od środka 

(język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej).  

Wyprał firanki (przewracanie języka) i powiesił je na czyściutkie okienka (dotykanie językiem 

każdego górnego ząbka).  

Wreszcie umył schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na 

brodę).  

Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa).  

Wytrzepał dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół).  

Na koniec pootwierał wszystkie okna, by przewietrzyć dom. Do domu wpadł wiatr (dzieci 

nabierają powietrze nosem i wydmuchują ustami).  

W tak posprzątanym domu można z uśmiechem malować pisanki (szeroki uśmiech najpierw 

bez pokazywania ząbków, później z pokazywaniem zębów). 

 

 

Jeśli chcecie zobaczyć tego zajączka, to jest na następnej stronie  

Możecie go pokolorować lub pomalować farbami. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Zabawa dydaktyczna „Co do koszyka?” 

Rodzic rozkłada na stole ceratę/serwetę/obrus, a na niej układa różne produkty spożywcze, 

koszyk, serwetkę i bukszpan. Następnie prosi dziecko o wybór produktów, które powinny 

znaleźć się w koszyku wielkanocnym. Podczas umieszczania produktów w koszyku rodzic 

opowiada o symbolice poszczególnych produktów: 

 

jajka – nowe życie 

 

 

 

 

sól – ochrona przed zepsuciem  

 

 

baranek – symbol Pana Jezusa 

 

 

babka wielkanocna – radość spotkania przy wielkanocnym stole 

 

 

 

chleb – dobrobyt i pomyślność  

 

 

 

kiełbasa – zdrowie i dostatek, chrzan – siła  

 

 

 



Na koniec wspólnie przystrajają koszyk serwetką i bukszpanem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje zabaw ruchowych dla Krasnoludków. 

1.Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie.  

2. Rzucamy do celu 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego 

piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej 

prawidłowych rzutów z linii mety. 

3. Skoki przez linkę.  
To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest linka, 

którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm. 

4. Raz, dwa, trzy … 
Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i 

woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na 

słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na 

start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

 

 

 



Praca plastyczna „Zajączki” 

A oto jak to zrobić: 

Krok 1.  

Przygotuj potrzebne rzeczy. 

Do wykonania tej pracy potrzebujemy: 

- białą kartkę A4, 

- czarną farbę plakatową,  

- rolka od ręcznika papierowego,  

- pędzel, 

- kolorowe flamastry, cienkopisy, itd 

- nożyczki, 

- zszywacz biurowy – poproście o pomoc rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 



Krok 2.  

Z rolki od ręcznika papierowego odcinamy trzy kawałki, które następnie zszywamy ze sobą 

zszywaczem biurowym, tak aby powstał kontur głowy zajączka.  

 
 

Krok 3.  

Pomaluj pędzlem zajączka i odciśnij do na kartce. 

 

 



Krok 4.  

Pokoloruj zajączki w dowolny sposób. Miłej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


