
Posłuchaj bajeczki czytanej przez Mamę albo Tatę. (Pisankowa bajeczka A. Galicy) 

( Źródło) https://mamotoja.pl/bajka-dla-dzieci-pisankowa-bajeczka,wielkanoc-
artykul,4722,r1p1.html    

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”.
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Odpowiedz na pytania:

Kto zajrzał do kurnika?
Ile jajek zobaczyły ptaszki?
Jakie zwierzę usłyszało turlające się jajka?
Co chciał zrobić kot?
W co zamienił pędzelek jajka?
Z którego jajka wykluł się kurczaczek?

Zabawa  ruchowa  –  „Kura  i  kurczątko”  –  dziecko  chodzi  lub  biega  na  paluszkach.  Jest
kurczątkiem i woła pi, pi, pi. (W tym czasie można włączyć muzykę) 
Gdy usłyszy klaśnięcie Mamy albo Taty wraca do rodzica. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Wypełnij kartę pracy. Będziesz potrzebował kredki.



(Źródło) http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-WIELKANOC-
4.jpg)



Na koniec dzisiejszych zabaw posłuchaj piosenki a po jej zakończeniu zapytaj Rodziców, jak
możesz pomóc w przedświątecznych porządkach - może trzeba będzie zacząć od posprzątania
swoich zabawek ;)

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