
Witaj Stokrotko! 

Wielkanoc jest świętem odradzającego się życia, dlatego obchodzimy je wiosną. 

Na początek posłuchaj bajeczki.  

" Bajeczka Wielkanocna" -Agnieszka Galica 

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 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 gałązce 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 kokardką. 

 - Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłoby 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 uszy i 

wyciągnęło na łąkę. 

 -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?- dopytywały się zajączek kicając po łące. 

 - 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 kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe kotki pierwsze zobaczyły, że 

to " coś" ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

- Co to?- Co to?- zapytał zajączek. 

 -Dlaczego tak dzwoni?- piszczał kurczaczek. 

 I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

 - To już święta, święta, święta- szumiały wierzbowe kotki, a słońce głaskało 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. 

 

 Kogo najpierw obudziło Słońce? Kto był drugi, kto trzeci?... 

 Każde z obudzonych bohaterów jest symbolem Świąt Wielkanocnych. 

 

 O wielkanocnych zwyczajach kultywowanych w twoim domu opowiedzą  Ci 

rodzice przy wielkanocnym stole. A  na razie obejrzyjmy krótki film. 
https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM&ab_channel=EwaP%C5%82usa  

 

Jak widać przed nami dużo pracy i wspaniałej zabawy .  

 
Warto przygotować świąteczne dekoracje. Umiesz już wycinać kółeczka, więc 

może wielkanocny zajączek? 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q32RQVUOko&ab_channel=PaperCrafts-TR  

 

Możesz również pokolorować obrazki lub wykonać zadanie z karty pracy 57 

https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM&ab_channel=EwaP%C5%82usa
https://www.youtube.com/watch?v=1Q32RQVUOko&ab_channel=PaperCrafts-TR


 

 
 
 


