
Dodatkowe materiały dla chętnych:  

  
  

BAJECZKA WIELKANOCNA Agnieszka Galica  

  

  Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko- ko – ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt was nie 

znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od 

kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot. - Miau – 

powiedział przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna jajecznica, miau! - 

Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni. - Ale co robić, co robić? – 

postukiwały się skorupkami. - Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie 

dam się usmażyć! A po chwili wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt 

nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. - Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka. 

- Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko wielkanocną 

pisanką. - Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak umiało, by po chwili 

wrócić i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, 

Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto – czarne paski. I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko 

turlając się wesoło. - Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jako – tygrys i 

Jajko - Jako. I wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując.  

Jestem żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie! - Jako – biedronka, Jako – Tygrys i Jako  

– Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało i trzęsło się ze strachu. - Pośpiesz się – 

mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I właśnie wtedy nadszedł Kot. - Czy 

ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, zrobię jajecznicę tylko 

z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię. Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, 

że aż zaczęła pękać na nim skorupka. - Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na 

pewno zrobi z ciebie jajecznicę. - Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na 

drobne kawałki i ...wyszedł z niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek. Otrzepał piórka, pokręcił główką 

i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym pisankom. Po chwili podreptał w kierunku 

cukrowego Baranka popiskując cichutko; Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka. Już cukrowy 

Baranek czeka na mnie od rana. A w świątecznym koszyku jest pisanek bez lik  

  

  

Prace plastyczne :  

"świąteczny mazurek"  

• wypełniamy plasteliną pokrywkę, wykonujemy wzór na "mazurku" . Możemy 

wykorzystać różne nasiona, koraliki, cekiny itp.  

  

• Koszyczek z pudełka po chusteczkach lub dowolne pudełko. Ozdabiamy pudełko tym, 

co mamy w domu. Robimy pałączek z papieru i koszyk gotowy !   

  
  

Doświadczenia z jajkiem.  

  

Polecenie: jeśli masz ochotę możesz wykonać je w domu.  

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3 

A5y5ba2lm97zwVP7CtFKPXnsRPl6vFcZtInC6SuPZJm5aBl9G9XEMI5M  

  



  
  
  
  

 Ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem wiersza K. Datkun-Czerniak "Kurka"  

  

Kurko, kurko to twoje podwórko ?  

-to moje podwórko i to moje piórko!  

Jeśli chcesz to je bierz !   

Jeśli chcesz dwa, dam 

ci ja.  

Polecenie:  

• uderzamy o ręce partnera i mówimy wierszyk  

• podskakujemy   

• klaszczemy w dłonie  

• dzielimy wiersz na sylaby i mówimy  

  

  

Gimnastyka na co dzień:  

  

Zabawa "skoki wielkanocnego zajączka"   

Dziecko  skacze na ugiętych nogach ręce trzyma przy głowie, pokazując uszy zajączka.   

  

Zabawa druga "kwoka i kurczęta"  

Dziecko biega w różnych kierunkach. Na hasło kwoka biegnie do rodzica.   

   

Zabawa trzecia "jak pisanki"   

Dziecko turla się po dywanie. Udaje pisankę.   

  

Zabawa czwarta "ciężkie siatki, lekkie siatki"  

Dziecko naśladuje niesienie przedświątecznych zakupów. Udaje, że niesie ciężkie albo lekkie 

siatki.   

  

Zabawa piąta "wysoko nisko"  

Dziecko stoi na hasło wysoko wspina się na palce, wyciągając do góry ręce i porusza 

paluszkami.  Na hasło nisko naśladuje rączkami czyszczenie butów.   

  

Zabawa szósta "przedświąteczne porządki"  

Dziecko naśladuje różne czynności np. odkurza dywan, wyciera kurze, podlewa kwiaty, myje 

okna.  

  


