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1.Posłuchajcie Wielkanocnej Opowiastki pt. „Zajączek i pisanka” 

 

 Tego dnia zajączek od samego ranka był w świetnym humorze. Obudził go promień 

słońca, łaskotając go w uszko. Wyjrzał przez okno: 

- Ale dziś będzie piękny dzień!- powiedział zadowolony. 

 Pokrzątał się trochę po domu, zjadł trzy marchewki i postanowił, że pójdzie na spacer. 

 

 Pogoda była rzeczywiście śliczna, wiosenne kwiaty pięły się ku słońcu. Szarak 

przechadzał się powoli wśród drzew i zastanawiał się, co też ten dzień mu ciekawego 

przyniesie. 

Gdy zawędrował nad staw, zobaczył, że coś leży w trawie. Z początku myślał, że to jakiś 

kamień, ale przecież kamienie nie są kolorowe. Pierwszy raz widział to na oczy. 

 

 Gdyby któreś z was było na jego miejscu, wykrzyknęłoby natychmiast: „Pisanka!”. 

Jednak zajączek nie mógł o tym wiedzieć. Długo przypatrywał się tajemniczemu 

przedmiotowi. 

- Pewnie ktoś to zgubił i może teraz się martwi- rozmyślał szarak. Po chwili namysłu wziął 

pisankę w ręce i postanowił poszukać właściciela. 

 

 Po drodze spotkał kotka. 

-Cześć Mruczku! Czy to przypadkiem nie twoja zguba?- zapytał. 

Kotek poruszył wąsikami, pomachał ogonkiem i odparł: 

- Nie, ale zapytaj gęsi, one zawsze wszystko wiedzą. 

 

 I tak zajączek trafił na podwórze pobliskiego gospodarstwa. Gdy zawołał gąskę, ta 

wyciągnęła swoją długą szyjkę i wpatrywała się uważnie w pisankę. 

- Chyba gdzieś to już widziałam, ale nie pamiętam gdzie. 

Wkrótce dookoła zajączka zgromadziły się inne zwierzątka, zaciekawione kolorowym 

przedmiotem. Wszystkie zastanawiały się, co to może być. 

- To na pewno kukułcze jajo!- oznajmiła kaczka. 

- Nie, nie, to musi być coś innego- powiedział pies. 

- A może to coś do jedzenia?- myślał indyk. 

- Zaniosę to do sowy, już ona będzie wiedzieć- zdecydował zajączek. 

 

 Gdy tak się zastanawiali, tajemniczy przedmiot poruszył się, potem odpadł kawałek 

skorupki i z wnętrza pisanki wynurzyła się główka kurczątka. Po chwili zjawiła się kura, 

głośno zagdakała i zabrała piszczące pisklątko ze sobą. 

- No  proszę, jak sprytnie się schował- pomyślał szaraczek. 

 

 Zajączek wracał do domu. Był zadowolony, że wszystko się wyjaśniło. 

- Taki kolorowy domek to bardzo fajna rzecz. Chyba ja też swoją chatkę tak pomaluję- 

postanowił zajączek i zabrał się do pracy. 

 

2. Zabawa ruchowa do bajki- „Jajko” 

 

  Było sobie jajeczko- dziecko leży spokojnie na dywanie i zwija się mocno w kulkę. 

W jajeczku był malutki kurczaczek- dziecko leży spokojnie. 

Kurczaczek zaczął rosnąć i było mu coraz bardziej niewygodnie- dziecko zaczyna się wiercić. 



Urósł taki duży, że nie mieścił się w skorupce i przebił ją dzióbkiem- wysuwa jedną rękę, 

potem drugą, prostuje nogi. Podnosi się powoli do góry, najpierw na kolana, potem wstaje na 

nogi, otrząsa się. Idzie powoli, niezdarnie, potem coraz sprawniej i biegnie swobodnie do 

mamy ( lub taty ). 

 

3. Rysowanie kurczaczka według wiersza Wiesławy Szumanówny. 

( naucz się wierszyka na pamięć i rysuj kurczątka do woli ) 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło ( rysujemy jajko ) 

Główkę, brzuszek wychyliło  ( dorysowujemy główkę ) 

Na dwie nóżki wyskoczyło  ( rysujemy 2 nóżki ) 

Czarne oczka otworzyło  ( rysujemy oczko ) 

Dziobek mały rozchyliło  ( rysujemy dziobek ) 

Że jest głodne zakwiliło...  ( mamy całego kurczaczka ) 

 

 

4. Zabawa zręcznościowa- „Zanieś jajko” 

 

 Mama wyznacza prostą, niezbyt długą trasę do przejścia z jajkiem. Daje dziecku 

talerzyk 

 i piłkę lub jajko, ale ugotowane! 

 Należy trzymać talerzyk na wysokości klatki piersiowej obiema rękami i starać się 

przejść całą wyznaczoną trasę, tak aby piłeczka (jajko) nie spadła z talerzyka. 

 

5. Koszyczek- Króliczek 

( potrzebne będą: kartonowe pudełko- może być po chusteczkach higienicznych, 

nożyczki, klej, farby, wata i karton ) 

 

1. Pomaluj pudełko na ładny kolor. Pasek kartonu w tym samym kolorze przyklej do pudełka 

tak, aby powstał uchwyt-to koszyczek. 

 

2. Na kartonie naszkicuj główkę i uszka króliczka. 

 

3. Wytnij głowę i uszka króliczka dokładnie wzdłuż linii. 

 

4. Dorysuj króliczkowi oczy, nosek i wąsy, a potem przyklej do pudełka. Z drugiej strony 

przyklej ogonek z waty. I gotowe! 

 

5. W takim własnoręcznie wykonanym koszyczku możesz przechowywać słodycze, pisanki, 

albo co tylko chcesz. 
 

 

 

 


