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1. Opowiadanie Tadeusza Kubiaka- ”Wycinanki- śpiewanki”- 

 

Leciała przepiórka, drżały na niej piórka, za nią panna boso, przez wiosenne proso. Przyniosła 

ją z prosa całą w srebrnych rosach. 

- Siedź przepiórko w wycinance, wielkanocnej malowance. 

Siadły dwa gołębie przed domem na dębie. Dziobkami stukały, do panny gruchały. Wycięła je 

pięknie siedzące na dębie pod liści koronką- dobrze tu gołąbkom. Stały w sadzie kokoszki, 

dziobały ziarno z groszkiem, gaduły nieustanne gdakały na pannę. Popatrzyła troszkę, 

wycięła kokoszkę. A one, jak stały, w wycinance gdakały. Chodziła kaczuszka na liliowych 

nóżkach. Trzepotała skrzydłem we wsi pod Kadzidłem. Chodziła, chodziła, w wycinankę 

wskoczyła. Na trawie przysiadła. 

- Patrzcie, jaka ładna. 

Po zielonej wodzie na stawie w ogrodzie łabędzie bujały szumiąc skrzydłem białym. 

Łowiczanka zerknęła, łabędzie wycięła. I bujają dalej po liliowej fali. A po trawie przy stawie 

przechadzały się pawie, dumne, jakby chodziły po ulicy  

w Warszawie. 

- Pawiu, pięknie cię wytnę, pawie piórka błękitne, boś ty z Puszczy Kurpiowskiej, choć masz 

piórka krakowskie. 

Dwa koguty czerwone piały rozindyczone. Skakały po podwórkach, rwały na sobie piórka. 

Zanim się pogodziły, już w wycinance były. Co teraz robią? Dalej się dziobią. Wróbel- jak to 

wróbel, nawet zimą wesoły. A gdzie mieszka? Na drzewie, obok szkoły. Masz papier, weź 

nożyczki, wytniemy i wróbelka. Niechaj nam w wycinance wesoło się rozćwierka. 

Wiatr morski gra na skrzypcach. Mewa jak baletnica to skrzydła w nim rozkłada, to na fali 

przysiada. Biała, bielsza od śniegu w złotym piasku na brzegu. Skrzydlate harce, tańce w 

kaszubskiej wycinance. Strzygły srebrne nożyce pod wiosennym księżycem. A ptaki się 

zbiegały, ćwierkały i kukały. Sfrunęły z całej wioski, by spotkać się w kurpiowskiej 

wycinance, pisance, wielkanocnej śpiewance. 

  

2. Wymień ptaki występujące w wierszu. Podziel ich nazwy na sylaby. Nazwij pierwszą 

i ostatnią głoskę. 

 

3. Samodzielnie wytnij wielkanocną wycinankę wg własnego pomysłu. 

 

 


