
Agnieszka Galica: „Pisankowa bajeczka”  
(cel: wyrażanie radośc i ze zbl iża jących s ię świąt  Wie lkanocy  

 
 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 

– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko.  

I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. 

 Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 

– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 

– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 

– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. 

 Po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 

– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko 

wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem: 

To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy 

tygrys w żółto-czarne paski. 

– Brawo! – ćwierkały wróbelki.  

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 

Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 

– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 

– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. 

– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. 

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty kurczaczek.  

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał:  

- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

 

 

Pytania do bajeczki: 

- Co zobaczyły wróbelki w kurniku? 

- Ile jajek zniosła kura? 

- Co robiły jajka, kiedy kura poszła szukać ziarenek? 

- Co powiedział kot, kiedy usłyszał jajka? 

- W co zamieniły się jajka, żeby nie trafić na patelnię? 

- Co się stało z czwartym jajkiem? 
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JAK POMALOWAŁO SIĘ PIERWSZE JAJKO? 
(POKOLORUJ JAJKO NA ODPOWIEDNIE KOLORY) 

 
 

 

 

 



 

JAK WYGLĄDAŁO  DRUGIE JAJKO? 

DO JAKIEGO ZWIERZĘCIA BYŁO PODOBNE? 
(POKOLORUJ ODPOWIEDNIE ZWIERZĘ) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



NA JAKI KOLOR POMALOWAŁO SIĘ TRZECIE JAJKO? 
(POKOLORUJ LUB WYKLEJ ODPOWIEDNIM KOLOREM PAPIERU.  

MOŻESZ DORYSOWAĆ OCZY, DOROBIĆ RAMKĘ) 

 

 



CO WYKLUŁO SIĘ Z CZWARTEGO JAJKA? 
(OTOCZ PĘTLĄ ODPOWIEDNI OBRAZEK, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ) 

 

 
 

POKOLORUJ TYLE PUSTYCH JAJECZEK,  ILE BYŁO JAJEK W „PISANKOWEJ 

BAJECZCE” 

 

 

 

 



ŻARCIK: SZEREG PISANEK 
(WSPÓLNIE Z RODZICEM POLICZ PISANKI.  

POKOLORUJ DRUGĄ  I CZWARTĄ  PISANKĘ)  

 

 

 

 

 

POWIEDZ CO DZIWNEGO JEST W TYCH PISANKACH?  

 

NARYSUJ: CO MOŻE WYKLUĆ SIĘ Z JAJKA?  

 



PISANKOWE BAJECZKI – DO POCZYTANIA 

 
 
Pisanki, pisanki - piosenka dla dzieci 
(cele:  rytmizowanie tekstu piosenki, wyrażanie ekspresji muzycznej) 

https:/ /www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY  

 Pisanki, pisanki, jajka malowane 

 nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.  

 Pisanki, pisanki jajka kolorowe,  

 na nich malowane bajki pisankowe.  

  

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.  

Na czwartej kwiatuszki, a na pią tej gwiazdki.  

 Na każdej pisance piękne opowiastki.  

 

 

 

Piosenka karaoke - Święta tuż tuż (do wspólnego pośpiewania) 

https:/ /www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


 

BAJKOWE KURCZĘTA –  DO POCZYTANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIELKANOCNE OBRAZKI 
(cele: wyrabianie spostrzegawczości i  logicznego myślenia w połączeniu z wiedzą o 

świętach Wielkanocnych)  

Wybierz pośród obrazków te, które kojarzą się z Wielkanocą i  otocz je pętlą .   

Z jakimi świętami kojarzą Ci  się pozostałe obrazki?  

                        

 

 

                       

 

                       

 

                 

 

 

 



PRACA PLASTYCZNA – BARANEK NA ŁĄCE 
(ce le:  rozwijanie samodz ie lnośc i,  odpowiedz ia lno śc i i umie jętnośc i p lanowania dz ia łań  

z  zas to sowaniem znanych dz iec io m przedmio tów z otoczenia )  

Jeśli  zostało Ci jeszcze kilka płatków kosmetycznych po zrobieniu  

w zeszłym tygodniu bociana, możesz  stworzyć obrazek - pocztówkę  

z  barankiem według wzoru na obrazku. Powodzenia!  

 

 

 

Wzór łebka baranka:  

 

 



Płatki kosmetyczne należy ułożyć wokoło i  przykleić do kartki. W środku 

płatków przyklejamy łepek wycięty z czarnego papieru. Baranek ma tylko 2 

przednie nóżki, bo patrzy na nas z przodu.  

 

 

 

Można dokleić lub dorysować dodatkowe elementy (słoneczko, chmurki, 

kwiatki na łące). I gotowe!  

 

 

 

 

 

 

 



LABIRYNTY 
(Cel:  ćwiczenie koncent rac ji uwag i i spr awnośc i gra fo motoryczne j )  

 







 



 

JAJKO PUZZLE 
(Ce le:  ćwiczenia synt ezy wzrokowej,  spr awne pos ług iwanie s ię  nożyczkami,   st aranne i 

est etycznie wykonanie zadania,  zadowolenie z e fektów ) 

 

Jeśli  lubisz układać puzzle, możesz sobie zrobić takie z pisanką. Wydrukuj  

i  wytnij  pisankę, potem poprzecinaj ją według czarnych linii .  

 

 

 
Można też wykonać trudniejsze puzzle,  fantazyjnie przecinając czarno białą pisankę  



WIELKANOCNE ZAGADKI 
(ce le:  skup ienie s ię  na zadaniach,  kszt a łcenie log icznego  myślenia,  ćwiczenie moto ryk i 

małe j,  ut rwalenie wiado mośc i o  Wie lkanocy)  

Rozwiąż zagadki i  narysuj  obrazek rozwiązanie obok .  

 

W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje.  

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje.  

 

 

 

 

Kura je zniosła,  

mama przyniosła,  

ugotowała i  dzieciom dała.  

 

 

 

 

 

Jak się nazywa ten pan w kurniku,  

 co ciągle woła: ku -ku ryku? 

 

 

 

 

Ten prawdziwy na śniadanie  

wychodzi na łąkę.  

Ten cukrowy raz do roku  

ozdabia święconkę.   

 

 

 

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. 

 

 

 

 

Mały, żółty ptaszek  

z jajka się wykluwa,  

zamiast piór ma puszek,  

więc jeszcze nie fruwa.  

 

 

Co to za gałązka,  

co kotków ma bez liku  

i  chociaż nie zamruczy –  

miła jest  w dotyku?  

 

 

 



ZAJĄCZEK Z ROLEK PO PAPIERZE 

 
(cel e :  r oz wija nie s a modzie lnośc i ,  odpowiedz ia lnośc i  i  umiej ętnośc i  p la nowan ia  dz ia ła ń,  

doskonalenie  umiej ętnośc i  pos ługiwan ia  s i ę różnymi  narz ędz ia mi i  mat er ia ła mi p las t ycz nymi)  

 

Potrzebne są: rolka –  rolki  po papierze, wycięte elementy łebka i  nóżek 

zajączka, klej, mazak. Rolkę można okleić lub pomalować, ale może też 

zostać szara.  

 

 

Wzór łebka i  nóżek  zajączków:  

 

 



 

Wzory powiększone :  

 

 

 

Elementy można pokolorować, albo zostawić białe…  

 

 



Łepki i  nóżki należy dokleić do rolki. Dorysować mazakiem łapki i  gotowe!  

 

 

 

POZDRAWIAMY SMERFY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAJĄCZKÓW!  

 

 



WIELKANOCNE ZABAWY DOMOWE 
(cel e :  wdraża nie do  log icznego myś len ia ,  mot yw a cja  do dok ładnego wykonywan ia  poleceń ,  

s a tys fakc ja  z  dobrz e wykonanych za dań) .  

 

Dzieci z niecierpliwością oczekują WIELKANOCY  i  związanej z nią wizyty 

ZAJĄCZKA oraz LANEGO PONIEDZIAŁKU. Uwielbiają jednak również 

NIESPODZIANKI. Proponujemy więc urozmaicen ie świątecznych dni:  

 

1. PROPOZYCJA -„NIESPODZIANKA OD ZAJĄCZKA” - odmiana 

znanej zabawy w PODCHODY 

Zajączek zamiast zwyczajowego upominku kładzie w widocznym 

miejscu paczkę,  

wewnątrz której znajdują się polecenia i  zadania do wykonania.  

Dziecko wędrując według wskazówek zajączka po domu, znajduje kolejne 

zadania i  informacje umożliwiające ostateczne odnalezienie właściwego 

prezentu.  

 

Przykład:  

- poruszaj się jak zajączek i  spróbuj odszukać swój prezent tam, gdzie….  

(  opisujemy  miejsce bez podawania jego d osłownej nazwy –   np. jest  

najzimniej, leci woda, stoi twoja ulubiona zabawka itp.)  

 

W kolejnych miejscach mogą znaleźć się też dodatkowe zadania  

sprawnościowe i  logiczne, np.:  

 

-  narysuj obrazek kojarzący się ze  świętami ( np. PISANKA, JAJKO, 

BARANEK, CIASTO) 

- rozwiąż zagadkę  (rodzice zadają zagadkę związaną z Wielkanocą  lub 

wymyśl zagadkę dotyczącą Wielkanocy i  zadaj rodzicom –  sprawdź, czy 

dobrze odgadli)  

- wykonaj ćwiczenie –  np. l icz i  podskocz 10 razy, zrób 6 przysiadów itp.  

 

UWAGA!  

 * ZADANIA MUSZĄ BYĆ UROZMAICONE I DOSTOSOWANE DO 

MOŻLIWOŚCI  

   DZIECKA, A CAŁA ZABAWA NIE  POWINNA TRWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 20  

MIN. 

* DZIECKU   (NA JEGO WYRAŹNE ŻYCZENIE) NALEŻY UDZIELIĆ  

POMOCY   -  

  PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE POMAGAJĄC NIE WYKONUJEMY ZA NIE  

ZADANIA! 

* KAŻDA KOPERTA OBOK ZADANIA  POWINNA ZAWIERAĆ 

WSKAZÓWKI DO   

  DALSZEGO POSZUKIWANIA –  ALE TE CZYTAMY DZIECKU DOPIERO   

  PO WYKONANIU PRZEZ NIE ZADANIA.  

 

 

 

 



2. PROPOZYCJA - „ZAJĄCZKOWY TURNIEJ CELNOŚCI” -z  udziałem 

całej rodziny  

Wspólnie wykonujemy „tarczę -zajączka” na  twardej kartce  dużego 

formatu  (np. A3.) Wycinamy „usta” zajączka, tak by powstał duży otwór.  

Z tyłu –  taśmą lub zszywaczem -przyczepiamy siatkę foliową, tak aby 

stanowiła coś w rodzaju kosza.  

Całość mocujemy taśmą klejącą do oparcia krzesła lu b też uczestnicy turnieju 

trzymają kolejno zajączka i  rozpoczynamy zabawę! Celność możemy 

sprawdzać wykorzystując np. kule z gazet, klocki dziecka, piłeczki ping -

pongowe itp.  

 

przykładowy wzór „tarczy –  zajączka”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOKRE ZABAWY NA LANY PONIEDZIAŁEK  
cele: rozwijanie motoryki ciała, rozwijanie wyobraźni i  twórczej inwencji)  

 

PROPOZYCJA 1: „WODNA PIŁKA”  

 

 Balonik wypełniamy wodą, zawiązujemy końcówkę i  „wodna piłka” 

gotowa! Dziecko może jeszcze pokolorować zabawkę flamastrami i…gr amy.   

Rzucając do siebie tak wykonaną piłeczkę liczymy się oczywiście z tym, że  

 w pewnym momencie możemy mieć nagły prysznic.  

W czasie gry co jakiś czas zmieniamy zasady, np. :  

- rzucamy oburącz –  łapiemy lewą ręką,  

- rzucamy jedną ręką –  łapiemy obiema,  

- rzucamy i łapiemy w przysiadzie,( nsiadzie skrzyżnym, leżeniu itp.)  

- rzucamy z tzw.  „okienka” tyłem, czyli : stoimy w rozkroku i  w skłonie, 

wyrzucając piłeczkę  

  spomiędzy nóg.  

 

 

PROPOZYCJA 2: „MOKRE DŁONIE, MOKRE STOPY”  

 

 Dziecko moczy dłonie lub stopy w podbarwionej farbą wodzie  lub 

maluje wewnętrzne strony dłoni lub stóp farbą, w barwne wzory.  

Następnie przenosimy dziecko na spory arkusz  papieru.  Na arkuszu dziecko 

w dowolnych miejscach i  układach zostawia swoje barwne ślady.  

Teraz do pracy przystępuje cała rodzina –  potrzebne będą flamastry i  kredki!  

Wśród pozostawionych śladów odszukujemy na zasadzie luźnych skojarzeń 

zaczątki obrazków. Następnie flamastrami tworzymy zarysy i  kolorujemy 

obrazki.  

 

 

 

WSZELKIE MODYFIKACJE PROPOZYCJI ZABAW MILE 

WIDZIANE! 

WESOŁEJ ZABAWY ! 

 
 

 

„Masażyk relaksacyjny   

 

(dzieci wykonują go rodzicom, rodzice dzieciom):   

Stary niedźwiedź mocno śpi i  o wiośnie śni:  

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest  w kropeczkach. (uderzenia 

paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki)  

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę)  

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki)  

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dzióbek)  

Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi)  



 KARTA PRACY: SKACZĄCE PISANKI  
(Cele: kształtowanie umiejętności grafomotorycznych i  spostrzegawczości)  

 

NARYSUJ OŁÓWKIEM PO ŚLADZIE  

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

POŁĄCZ KROPKI I POKOLORUJ  

 



KODOWANIE OBRAZKA 
(ce le:  prawid łowe zastosowanie sekwenc j i kodowania,  rozwiązanie łamig łówki,  ćwiczenie 

motoryk i małe j) .  

 



Potrawy na Wielkanoc   

 zajęcia praktyczne w kuchni –  wykonanie według wzoru  na fotografiach 

pięknych kulinarnych dekoracji i  potraw.  
(cel :  wzboga cenie doś wiadcz eń kul inar nych,  bezp ieczne korz ys t an ie z  urządz eń,  wyrab ia nie 

na wykó w ut rz yman ia  cz ys tośc i  podczas  sporządzania  pot ra w) .  

 

     JEŻYKI       ZAJĄCZEK  

 

 

  KOGUCIKI         ZAJĄC W MARCHEWKOCHODZIE  

 

 

KURCZACZKI Z UTARTYCH ŻÓŁTEK  

        

 



KOSZYCZKI Z SAŁATĄ I SAŁATKĄ         OBRAZEK Z JAJEK 

     

 

WSZYSTKIM SMERFNYM RODZINOM ŻYCZYMY ZDROWYCH, 

SMACZNYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

PANI MONIKA I PANI KASIA



 


