
 

 

 

 

WIELKANOC 

 

 

 Rodzicu przeczytaj opowiadanie A. Galicy  „Bajeczka wielkanocna”  

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły 

wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało 

złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 
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- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki,  

żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. 

 
 

 

 

 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w bruździe 

pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez  

wielkanocnego Zajączka?  

 

 

 

 

 

Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło 

z kimś rozmawiać. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://pluspng.com/zajaczek-png-2251.html&psig=AOvVaw0i0Sn-dharLXV6RJPaPlMl&ust=1586025750732000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC0nr70zOgCFQAAAAAdAAAAABAE


 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to „coś” 

ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

 

 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, 

nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

 

Polecenia dla dziecka: 

-  opowiedz swoimi słowami treść utworu 

-  spróbuj wymyśleć melodię i zaśpiewać piosenkę słońca  

-   wymyśl  opowiadanie wielkanocne, którego bohaterami będą kurczaczek, baranek i zajączek 
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         Rodzicu, przeczytaj z dzieckiem nową literę i wyraz. Dziecko dzieli wyraz na sylaby i głoski. 

 

Zabawa z literą   Ł   Ł , ł  litera wielka i mała 

       łopata               wyraz 

       ło - pa – ta        sylaby 

       ł-o-p-a-t-a        głoski 

 

 

Podziel wyrazy na głoski i powiedz czy głoska ł jest na początku, w środku czy na końcu wyrazu. Pod 

każdym zdjęciem pokoloruj odpowiednią kratkę w zależności gdzie słyszysz literę ł . 
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 Przeczytaj zdania. Narysuj pętle wokół każdej litery ł . 
 

To łopata Taty. Karol ma grabie. 

Mama lubi kwiaty. 
 Rodzicu sprawdź czy dziecko czyta ze zrozumieniem. Pytania do tekstu: 

-Czyja to łopata?    -Kto ma grabie?  -Co lubi mama? 

 

Baranek to symbol Wielkanocy. 

Mama upiekła mazurka. Ola robi 

pisanki. O ! ładna pisanka. 
Rodzicu sprawdź czy dziecko czyta ze zrozumieniem. Pytania do tekstu: 

-Co jest symbolem Wielkanocy?   - Kto upiekł mazurka?   - Co robi Ola?   - jaka jest pisanka? 

 

 

Owoce to zdrowie. Tomek lubi 

kiwi. Truskawka  jest słodka. 
Rodzicu sprawdź czy dziecko czyta ze zrozumieniem. Pytania do tekstu: 

-Co jest zdrowe?       - Kto lubi kiwi?       - Jaka jest truskawka? 

 

 

 



             Rodzicu przeczytaj tekst a dziecko naśladuje ruchem. Podczas zabawy zachęcam do słuchania 

muzyki relaksacyjnej z odgłosami natury/ lasu, strumyka i śpiewu ptaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=5lCRsLjMeso  

Opowieść ruchowa  „Wiosenny spacerek” 

Budzimy się ze snu na polanie pod lasem (dziecko wstaje i zaczyna chodzić). Przecieramy oczy, mrużymy 

powieki, gdy dochodzą do nich promienie wiosennego słońca (dziecko mruży oczy). Spod śniegu zaczynają 

wychylać się pierwsze źdźbła trawy (dziecko rozgląda się i wskazuje zielone elementy). Ptaki pięknie 

śpiewają (dziecko śpiewa jak ptak). Bociany wróciły z ciepłych krajów i spacerują po łące (dziecko idzie jak 

bocian, wysoko podnosi kolana i klekocze rękoma). Czy słyszycie? To rude wiewiórki skaczą z gałęzi na 

gałąź (dziecko podskakuje obunóż). Ciekawe czy niedźwiedzie obudziły się już z zimowego snu (dziecko 

chodzi na czworaka). Spróbujmy podpatrzeć je przez lornetkę (dziecko obserwuje przez lornetkę). Idziemy 

dalej (dziecko chodzi). Dotarliśmy do leśnego strumyka. Widać przy nim różne zwierzęta (dziecko 

wypatruje), które przyszły się napić. Podejdźmy bardzo cicho, żeby ich nie spłoszyć (dziecko idzie na 

palcach). Przejdźmy po kamykach na drugą stronę strumyka (dziecko przeskakuje z nogi na nogę) i 

odpocznijmy na polanie (dziecko siada). Odeszła już zima (dziecko macha), witamy słoneczną wiosnę 

(dziecko klaszcze).  

      Teraz jest okres przedświąteczny. Pomóż Rodzicom w przygotowaniach do Świąt. Zadbaj o 

porządek w swoim pokoju i pomóż w czynnościach, o które poproszą Cię Rodzice. Pomoże Ci w tym 

piosenka :  https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  

         

          W czasie Świąt Wielkanocnych pamiętaj o zasadach savoir-vivre. Kulturalnie spożywaj posiłki, 

pamiętaj o zwrotach grzecznościowych, pomagaj innym, włącz się w przygotowania świąteczne, bądź 

miły i życzliwy dla innych. Pamiętaj, że te zasady obowiązują zawsze, również po świętach. Z 

pewnością o tym wiesz i je cały czas stosujesz ! Posłuchaj piosenki kulturalnej:  

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

       Gra planszowa. Jak ktoś stanie na żółtym polu ma za zadanie zrobić ćwiczenie gimnastyczne 

wymyślone przez drugą osobę. Dobrej zabawy!!! 
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    Zabawa badawcza. Eksperyment z jajkiem. Rodzicu pomóż dziecku w przeprowadzeniu doświadczenia. Dziecko 

robi eksperyment, mówi do jakich doszedł wniosków  i dopiero ogląda filmik i obrazki. 

 Potrzebne: 

 słoik lub szklanka 

 ocet 

 jajko 

Nalejcie ocet do połowy wysokości szklanki i delikatnie zanurzcie w nim jajko. Pozostawcie miksturę na 

minimum 24 godziny, ale co jakiś czas obserwujcie czy zachodzą jakieś zmiany. 

Wnioski: 

 

 
Jeśli cierpliwie odczekaliście dobę, możecie wyjąć jajko z octu, delikatnie umyć je pod bieżącą wodą i 

obserwować zmiany jakie zaszły. Czy wiecie co się zmieniło? 

 
Jajko nie ma skorupki! Możecie to dokładniej zaobserwować oglądając je pod światłem słonecznym lub 

latarki -uwaga jajko jest śliskie i może się Wam wysunąć . Widać gdzie jest białko, a gdzie żółtko. 

 
Jakie jeszcze eksperymenty możemy przeprowadzić z tak dziwnym jajem? Można je zrzucić z niewielkiej 

wysokości na blat i sprawdzić czy odbija się jak piłeczka kauczukowa lub zgniatać je lekko w dłoniach.  

 
Na koniec można zwiększyć wysokość zrzutu na ok. 15 cm i obserwować co się stanie. Jajko rozbije się na 

blacie, ale dzięki temu można zaobserwować, że faktycznie nie ma skorupki, a dokoła białka jest tylko 

delikatna błonka. 

 
Na koniec proszę dokładnie umyć ręce, bo należy pamiętać, że takie jajo nie nadaje się do jedzenia! 

 

co się stało ze skorupką? Skorupka jaja jest twarda dzięki zawartości węglanu wapnia. Ocet, którym 

zalaliśmy jajo wypłukał go, przez co skorupka stawała się miękka, aż całkowicie znikła. 
https://www.youtube.com/watch?v=wkepBZixWbs  
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   Rodzicu zapoznaj dziecko z symbolami Wielkanocnymi. Dziecko swoimi słowami opowiada co 

zapamiętało, rodzic pomagając może zadawać pytania pomocnicze. 

Baranek 

 

Jest symbolem symbol niewinności, prostoty i cierpliwości. 

Zajączek  

 
Zajączek to także symbol odradzającej się przyrody, która wiosną rozkwita pełnią kolorów, oraz obfitości. 

Zdobi często zarówno koszyczek ze święconką, jak i świątecznie nakryty stół. Jest też ulubionym 

zwierzakiem dzieci, który chowa czekoladowe jajka. 

Kurczaczek 

 

Kurczaczek  ma podobną symbolikę co zajączek. Stanowi symbol odradzającego się życia. Jego żółty kolor 

oznacza radość i kojarzy się ze słońcem, odrodzeniem. Kurczaczek w wielkanocnej święconce, podobnie jak 

jajko, jest symbolem nowego życia.  

Jajko 

 
W parze z nim możemy postawić kurę znoszącą jaja, bez których chyba nikt nie wyobraża sobie świąt 

wielkanocnych. Barwione na wszystkie kolory tęczy, zdobione pięknymi rysunkami, dekorowane 

wstążkami, tasiemkami czy haftami, dumnie zajmują tak centralną część świątecznego stołu, jak i 

koszyczka. One także symbolizują nowy początek, zatem wprowadzają do naszych domów atmosferę 

radości i spełnienia.  
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Palemka 

 
Przede wszystkim mają one zapewniać wszelakie dobra, takie jak np.: zdrowie, bogactwa, szczęście w 

życiu, w rodzinie, jak i w hodowli zwierząt domowych. 

 

 

Święconka 

 

 
 

 

symbolika produktów wkładanych do koszyka wielkanocnego: 

 

Chleb – jest symbolem życia dla chrześcijan. Wkładamy go do koszyka aby zapewnić sobie dobrobyt i 

pomyślność; 

Jajko – To symbol początku nowego i odradzającego się życia. Zazwyczaj oprócz pisanek, wkładamy do 

koszyka także świeżo ugotowane na twardo jajko, którym będziemy dzielić się podczas śniadania 

wielkanocnego. 

Wędlina – symbolizuje zdrowie, dostatek. Zazwyczaj święci się kawałek szynki lub kiełbasy. 

Sól – symbolizuje oczyszczenie. Głównym jej zadaniem jest dodanie potrawom smaku oraz ochrona przed 

zepsuciem.  

Chrzan – to oznaka ludzkiej siły, którą powinien nam zapewnić przez cały rok. Do koszyka wkładany 

kawałek korzenia. 

Ciasto – symbolizuje nasze umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu, dlatego najczęściej do koszyka 

wielkanocnego wkłada się niewielką samodzielnie przygotowaną babeczkę. Słodkie ciasto jest wyrazem 

radości i słodyczy.  

Ser – symbol związku człowieka z przyrodą. Jako produkt powstały z mleka świadczy o przyjaźni między 

człowiekiem a siłami przyrody i zwierzętami. 

Bazie i bukszpan – zwykle ozdabiają koszyk. Zielony kolor bukszpanu to nadzieja.  
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Pisanki 

 
W zależności od metody wybranej do ich dekoracji kolorowe jajka noszą przeróżne nazwy. Mamy: 

 Pisanki - do ich wykonania konieczny jest wosk i ostro zakończone narzędzie. Ostrzem nanosi się 

wosk na skorupkę, a później barwi się całe jajko. 

 Skrobanki, Drapanki - jajko jest najpierw barwione w jednym kolorze, a później wyskrobywany jest 

na nim wzór. 

 Kraszanki - jajka barwione na czerwono;  

 Malowanki - wielkanocne jajka malowane na jednolity kolor, inny niż czerwony. 

 Naklejanki - na skorupki nakleja się papierowe wycinanki. 

 Wyklejanki / Oklejanki - jajka zdobi się, tworząc na nich przeróżne wzory poprzez naklejanie traw, 

listków, kwiatków, papieru włóczki, itp. 

 Wydmuszki - najbardziej kruche ze wszystkich cudeniek. Z surowego jajka trzeba delikatnie 

wydmuchać zawartość, a później, jeszcze delikatniej, przyozdobić w dowolny sposób. O ile się nam 

nie potłuką, mogą sobie spokojnie czekać do następnych świąt i na pewno nie zabiją nas swoim 

zapachem. 

 

Farbowanie jajek 

Kiedyś do ich malowania używano wyłącznie barwników naturalnych jadalnych 

*soku z czerwonych buraków  (różowy, czerwony),  

*łupin cebuli (brązowy), 

*kory dębu lub olchy, łupin włoskiego orzecha (czarny), 

* kory z młodej jabłonki (żółtozłoty),  

*wywaru, pokrzywy, szczypiorku (zielony) .  

*specjalne farbki spożywcze 

*nalepiamy na jajka gotowe obrazki, specjalne kalkomanie, świecowe kredki, mazakami – tak zdobionych 

jajek nie jemy ! 

Zabawy z  jajkami 

Kolorowe jajka kurze, gęsie, kacze czy jak ktoś lubi strusie mogą być również pretekstem do zabawy. 

 * możemy przy wielkanocnym stole rozbijać je wspólnie jedno o drugie i sprawdzać czyje jest 

najmocniejsze  

* kolorowe pisanki możemy toczyć po stole na wyścigi 

* można  szukać ukrytych pisanek po domu czy ogrodzie  

Szczególnym i bardzo ważnym momentem śniadania wielkanocnego jest dzielenie się jajkiem ze święconki. 

Ma to ten sam wymiar, co dzielenie się opłatkiem w czasie Wigilii. 

 

Śmigus-Dyngus „Lany Poniedziałek” – oblewamy się wodą na znak nadejścia wiosny. Pamiętaj o kulturze 

w trakcie obchodzenia tradycji, można lekko spryskać kogoś wodą . 

https://parenting.pl/wielkanocne-jajka


 

    Święta to czas, który spędzasz z rodziną. Malowanymi jajkami obdarowywano również członków 

rodziny i przyjaciół, by okazać im w ten sposób swą sympatię i życzliwość. Zrób upominek dla kogoś 

bliskiego: rodziców, rodzeństwa, babci, dziadka, cioci, wujka, kuzyna lub przyjaciela. Może to być 

prezent dla kilku osób. Naucz się wierszyka pt.: „Pisanki”. Wykonaj kilka pisanek różnymi 

technikami. Nagraj filmik jak recytujesz wierszyk lub zadzwoń, zrób zdjęcie pisanki i wyślij jako 

kartkę świąteczną do osoby, którą kochasz, lubisz, darzysz sympatią.  W trakcie pracy posłuchaj 

piosenki Wielkanocnej: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  

 
 „Pisanki” D. Gellner  

   

Patrzcie,  

ile na stole leży pisanek!  

Każda ma oczy  

malowane,  

naklejane.  

Każda ma uśmiech  

kolorowy  

i leży na stole grzecznie,  

by się nie potłuc  

przypadkiem  

w dzień świąteczny.  

Ale pamiętajcie!  

Pisanki  

nie są do jedzenia!  

Z pisanek się wyklują  

Świąteczne życzenia. 
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       Naucz się  piosenki „Skacze drogą zając”. Rodzicu  omów z dzieckiem tekst piosenki : 

- o jakich świętach śpiewają dzieci w refrenie piosenki? 

- jakie znasz zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi? 

- co to jest „Śmigus-dyngus”? 

Spróbuj zaśpiewać piosenkę : https://youtu.be/GDLsgNR5Xo8 

„Skacze drogą zając” 

I. Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

II. Zając i kurczaki Wielkanoc zwiastują 

I razem z radością jajeczka malują 

Różne wzorki na nich, będą kolorowe 

Kwiatki i listeczki i bazie marcowe 

 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

III. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

IV. Babcie i mamusie pyszne ciasta robią 

Babki i mazurki Wielkanoc ozdobią. 

Szynki i kiełbaski od rana gotują, 

Święta Wielkanocne pyszne nam szykują! 

 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

V. Tańczą i śpiewają dzieci dziś wesoło, 

I życzenia wszystkim rozdają wokoło: 

Zdrowia, pomyślności i ze Świąt radości, 

Uśmiechów bez liku, pisanek w koszyku. 

 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

 

 

https://youtu.be/GDLsgNR5Xo8
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.korczaknr2.pl/index.php/787-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-zajac-wielkanocny&psig=AOvVaw0HgATR_pSqHPjOT4_Le01H&ust=1586194889881000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICk3cnq0egCFQAAAAAdAAAAABAE


Plastyka. Wykonaj techniką origami Zajączka Wielkanocnego. Utrwal pojęcia „kwadrat”,      

„trójkąt”. 

a. Jak wygląda kwadrat. Spróbujcie odnaleźć w swoim otoczeniu 5 przedmiotów, które 

kształtem przypominają kwadrat. 

b. Jak wygląda trójkąt? Spróbujcie odnaleźć w swoim otoczeniu 5 przedmiotów, które kształtem 

przypominają trójkąt. 

c.  Z kolorowego papieru wytnij kwadrat o bokach 15 cm x 15 cm . Złóż kwadrat   

wierzchołkami tak, aby powstały dwa trójkąty,  filmik z instrukcją: 

https://youtu.be/WvlwgnIEZms 

 

 
 

d. Spróbuj wykonać całą rodzinkę zajączków większych i mniejszych. Zorganizuj w domu 

wystawę. 

       Rodzicu, przeczytaj dziecku zagadki i pomóż Mu wpisać hasła do krzyżówki, szczególnie ostatni 

wyraz z literą „ą” .  

 

1. Jak nazywają się jajka: białe, żółte, ozdabiane, 

na Wielkanoc darowane? 

(pisanki) 

 

2. Potulne zwierzątko z cukru zrobione 

Małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione. 

(baranek) 

 

3. Co to za radosne Święta, 

Gdzie śmieją się pisanki 

I uśmiechają się baranki? 

(Wielkanoc) 

 

4. Ciasto pyszne i puszyste, 

Przed nim jemy żurek. 

Polski, dobry, brązowy i słodki. To będzie… 

(mazurek) 

 

5. Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

Więc każde dziecko na niego czeka, 

Zobaczyć go jednak – wysiłki to próżne, 

Bo on susami kic, kic – ucieka. 

(zając)  

 

 

https://youtu.be/WvlwgnIEZms
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https://szkolnenaklejki.pl/pl/n/19
https://szkolnenaklejki.pl/pl/n/19


Zapraszamy na teatrzyk pt.: „Bajka o pisankach”. Możesz zrobić pacynki i teatrzyk lub     

ilustracje do tekstu. 

                 
Chłopiec/dziewczynka: 

Zniosła kura cztery jajka.  

Pytam więc kury czy mogę je zjeść? 

 

Kura: 

Ko ko ko.  

Ani sadzonych, ani na twardo  

I jajecznicy – nie! 

I na miękko – nie ! 

Nie dam ! Choćbym miała pęknąć. 

 

Chłopiec/dziewczynka: 

Więc pytam grzecznie kury, 

Czy mogę utrzeć te jaja na kogel – mogel. 

Spojrzała na mnie jak na osła, 

I zagdakała wielce wyniosła.  

 

Kura:  

Jajka na pisanki zniosłam.  

(zwracając się do jajek) 

A wy leżcie tu cichutko a nikt was nie znajdzie 

 

Narrator: 

Ale jajka jak to jajka myślały, że są mądrzejsze do kury  

I zamiast leżeć cichutko turlały się i postukiwały skorupkami 

Aż usłyszał je kot 

 

Kot: 

Miau (powiedział przyglądając się jajkom) 

Cztery świeżutkie jajka będzie z was pyszna jajecznica miau 

 

Jajka: (chórem) 

Nie, nie, nie, Nie chcemy skończyć na patelni  

 

Jajko 2: 

Ale co robić, co robić? 

 

Jajko 1: 

Ja uciekam, nie dam się usmażyć  

 

Narrator: 

zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie, a po chwili wróciło wesoło podśpiewując.  

(Pojawia się jajko pomalowane jak biedronka) 

 

Jajko 1: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki ,  

Nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki.  



 

Jajka (chórem): 

Co się stało, co Ci się stało 

 

Jajko 1: 

Pomalował mnie pędzelek kolorowa farbą i teraz nie jestem już zwykłym jajkiem tylko kolorowa pisanką.  

 

Narrator: 

Drugie jajko nie zastanawiało się długo. Poturlało się tak szybko jak umiało by po chwili wrócić i zawołać grubym 

basem 

(zjawia się jajko pomalowane jak tygrys) 

 

Jajko 2: 

To nie jajko tylko tygrys,  

Nie rusz mnie bo będę gryzł 

 

Narrator: 

I rzeczywiście jajko wyglądało jak  pisankowy  tygrys w żółto – czarne paski 

 

Jajko 3: 

I ja też i ja też mam pomysł. 

 

Jajka (chórem): 

Ciekawe co ono wymyśli  

(pojawia się zielone jajko) 

 

Narrator: 

Zastanawiały się jajko biedronka, jajko tygrys i jajko jajko.  

I wtedy właśnie wróciło trzecie całe zieloniutkie śmiejąc się i popiskując 

 

Jajko3: 

Jestem żabka każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje?  

 

Jajka: 

Nie!  

 

Jajka (śpiewają piosenkę): 

Jak dobrze być pisanką, pisanką, pisanką, 

Mieć kolorowe wdzianko 

Tak jak my 

Jak dobrze być pisanką, pisanką, pisanką, 

Mieć kolorowe wdzianko 

I kolorowe sny.  

Bo pisankom śnią się kurczaki 

Malowane w barwne zygzaki 

W kratkę, w paski, w kurze stopki 

I w pomarańczowe kropki.  

Takie wzorki to niezła rzecz,  

Każdy kurczak chciałby je mieć. 



Jak dobrze być pisanką, pisanką, pisanką, 

Mieć kolorowe wdzianko 

Tak jak my 

Jak dobrze być pisanką, pisanką, pisanką, 

Mieć kolorowe wdzianko 

I kolorowe sny.  

 

Narrator: 

Jajko biedronka, jajko tygrys i jajko żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało blade i trzęsło się ze 

strachu.  

 

Jajko 3: 

Pospiesz się bo będzie za późno.  

(słychać miauczenie kota) 

 

Narrator: 

I wtedy właśnie naszedł … kot 

 

Kot: 

Miau.  

Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno jajko? Trudno. Zrobię jajecznicę tylko z jednego jajka.  

 

Narrator: 

Mruczał niezadowolony i kot i pomaszerował do kuchni po patelnię .  

Czwarte jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.  

 

Jajka 2: 

Ojej, ojej ratunku. Teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę.  

 

Narrator: 

Ale co to? Skorupka na czwartym jajku popękała na małe kawałki i wyszedł z niego malutki, puszysty, żółty 

kurczaczek. Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka przyglądając się kolorowym pisankom.  

 

Jajko 4: 

Wielkanocna bajka , wyklułem się z jajka,  

Już cukrowy baranek czeka na mnie od rana, 

A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku.  

 

 



           Matematyka  

 

Znak  + (plus) „dodać” oznacza: donieść, dosypać, dojechać, dostać, dosunąć. Znak + (plus) „dodać” 

oznacza, że czegoś będzie więcej. Wykonaj zadanie na dodawanie. Policz jajka i narysuj w ramce ile 

jest łącznie. Zrób pozostałe zadania.  

    + =  

  +      =   

  +              = 
 

 

Znak  - (minus) „odjąć” oznacza: odnieść, odsypać, odjechać, zabrać, odsunąć. Znak – (minus) 

„odjąć” oznacza, że czegoś będzie mniej. Wykonaj zadanie na odejmowanie. Policz jajka i narysuj w 

ramce ile jest po odejmowaniu. Zrób pozostałe zadania.  

              -      = 

                     -         = 

                -       =  
 

Na drugiej stronie narysuj swoje zadanie na dodawanie i odejmowanie. 

 



 
 

 

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice ! 

 

Patrzcie, 

ile na stole leży pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

by się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia! 

Z pisanek się wyklują 

Świąteczne życzenia. 

 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

A w koszyczku wielkanocnym 

samych niespodzianek. 

Życzą pani Justyna, pani Marysia i pani Marta 

 

http://czterylewerecewkuchni.blogspot.com/2016/03/naturalne-barwniki-do-jajek.html
http://czterylewerecewkuchni.blogspot.com/2016/03/naturalne-barwniki-do-jajek.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.fantastyczny-prezent.pl/wielkanoc/prezenty-od-zajaczka.html&psig=AOvVaw3iSwB4t289O0OltETHyoN6&ust=1586200572476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCdod__0egCFQAAAAAdAAAAABBV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fantastyczny-prezent.pl/wielkanoc/prezenty-od-zajaczka.html
https://www.fantastyczny-prezent.pl/wielkanoc/prezenty-od-zajaczka.html
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