
PIĄTEK 2 

 

1.Posłuchajcie „Bajeczki Wielkanocnej” wg opowiadania A. Galicy 

 

 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 już 

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 gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało 

dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka- puk- puk- i przygrzewało mocno. 

 - 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 kokardą. 

 - Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłby 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 uszka i 

wyciagnęło na łąkę. 

 - Co się stało? Co się stało?- Zajączek przecierał łapką oczy. 

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

 - Kogo? Kogo?- szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

 A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dookoła, aż zanurzyło złote ręce w 

stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

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

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

 Zajączek z Kurczaczkiem 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 dzwoneczkiem na 

szyi. 

 - To już święta, święta, święta!- szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskałao 

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. 



 

2. Narysujcie bohaterów tego opowiadania na dużych kartkach, potem je dokładnie 

wytnijcie- 

będą ładną świąteczną dekoracją. 

 

3. Inscenizacja ruchowa tekstu: 

( nauczcie się tekstu na pamięć ) 

 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku- dzieci naśladują zajęcze skoki 

przykucnął za płotem- przykucają 

hop, i już w ogródku- wykonują wyskok i podskok 

Kic, kic, kic, cichutko skrada się do domu- przyklękają, palec do ust, pochylaja tułów do 

przodu i chodzą, cicho na palcach 

każdemu zostawia prezent po kryjomu- naśladują rozdawanie prezentów 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, słoneczne, pachnące święta wielkanocne- chwytają 

się za ręce z mamą, tatą, bratem, siostrą i tańczą w podskokach. 
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3. Jesteście już przygotowani do Świąt Wielkanocnych? 

 

 

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI! 

 

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

ŻYCZYMY WAM, WASZYM RODZICOM, RODZEŃSTWU, BABCIOM I 

DZIADKOM 

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I  POGODY DUCHA. 

NIECH CZAS ŚWIĄT WYPEŁNI SIĘ WAM MIŁOŚCIĄ, TROSKĄ, 

CIEPŁEM I SPOKOJEM. 

ŻYCZYMY WAM Z CAŁEGO SERCA BYŚCIE ZNALEŹLI CZAS DLA SIEBIE 

I NIGDZIE NIE MUSIELI SIĘ ŚPIESZYĆ. 

 

WESOŁYCH   ŚWIĄT! 

 

 


