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1. „Bajeczka wielkanocna”- opowiadanie Agnieszki Galicy 

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

zaczęły wychylać się z pączków. – Jeszcze chwilę – 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 musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze 

tyle roboty. Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, 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 

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

czerwoną kokardką. – Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby 

Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. Teraz słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, 

przeczesało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. 

Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. – 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? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. – Kogo? Kogo? – 

popiskiwało Kurczątko, starając się nie zagubić w trawie. – Kogo? Kogo? – szumiały 

rozbudzone wierzbowe Kotki. I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze 

złotym dzwonkiem na szyi. – To już święta, święta – szumiały wierzbowe kotki (…) 

Pytania do opowiadania:  

- Co robiło słonko? 

- Jakie zwierzątka obudziło wiosenne słońce? Kogo obudziło jako pierwsze, drugie... ? 

-  Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

- Które, z tych zwierząt odwiedzi wszystkie grzeczne dzieci? 

 

2. „Zając długie uszy ma”- zabawa ruchowa przy muzyce 

 Posłuchaj piosenki, 

 Spróbuj poruszać się w określony sposób, śpiewając. Sposób poruszania jest przedstawiony 

w filmiku oraz opisany kursywą przy słowach piosenki.  

Piosenka "Zając długie uszy ma" - YouTube 

 

Zając długie uszy ma                                   / rysuj uszy zająca w powietrzu przy swojej głowie/ 

Trala la, trala la                                          / klaszcz w dłonie/ 

Nosek słodki oczka dwa                           /pokaż swój nos i oczy/ 

chopsa, chopsa, sa.                                  /skacz/ 

Każdy zając skacze – hop!                    /skacz jak najwyżej w górę/ 

Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop!       /skacz i odliczaj tak jak w piosence/ 

Jeden skok. 

Drugi skok 

Teraz wszyscy: hop! 

 Zadanie wykonujemy dwa razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9gKoZl9ws


3. „Zajączek”- działalność plastyczna 

Potrzebujemy: 

 rolkę po papierze toaletowym,  

 białe i różowe kartki,  

 mazaki, ruchome oczka,  

 klej, nożyczki,  

- Rolkę po papierze toaletowym smarujemy klejem i owijamy biała kartką. Do środka rolki 

zawijamy kartkę, która wystaje poza nią. Na kartce rysujemy uszy  nogi i nos zająca, (proszę 

zobaczyć na zdjęcie), a następnie wycinamy je i przyklejamy do rolki. Czarnym mazakiem 

rysujemy buzię zająca, przyklejamy lub rysujemy oczy.  

 

4. „Bystre oczko”- ćwiczenie spostrzegawczości (załącznik nr 1) 

- dziecko wyszukuje 10 różnic między obrazkami.  

5. „Jajko”- ćwiczenie grafomotoryczne (załącznik nr 2)  

- dziecko pisze ołówkiem po śladzie wzory na jajku.  

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 


