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Tematyka tygodniowa:  Wkrótce Wielkanoc 

Temat dnia:  Bajeczka Wielkanocna 

 

Dzień dobry Kochane Słoneczka! 

 Mam nadzieję, że odwiedził Was dzisiaj zajączek i wypełnił koszyczki aż 

po brzegi :) Przed nami kolejny dzień wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że 

poprzednie  propozycje zabaw i zajęć Wam się spodobały. Dzisiaj dalsza ich 

część. 

 

1. Na początek mała gimnastyka, czyli zabawa „Rób to co ja” – jest to fajna 

zabawa, którą możecie wykonać w ciągu całego dnia. 

 



2. Mam nadzieję , że zabawa przypadła Wam do gustu. Teraz czas na skupienie 

i  wysłuchanie opowiadania. Słuchajcie uważnie, aby następnie odpowiedzieć na 

wszystkie pytania.  Możecie poprosić osobę dorosłą o przeczytanie lub 

wysłuchajcie bajeczki z linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIV2N4Gaf8U 

 

Opowiadanie Agnieszki Galicy pt. "Bajeczka wielkanocna".  

 

 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 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 gałęziach 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 

https://www.youtube.com/watch?v=eIV2N4Gaf8U


malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał 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 dokoła, 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? – pytał 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. 

  Teraz spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:  

 Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki? 



 Jakie zwierzątka potem obudziło? 

 Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka? 

 Czy wiesz co to bazie - kotki? 

 

 

3. Zachęcam Was do wykonania pracy plastycznej pt. "Bazie - kotki", możecie 

wybrać dowolną technikę lub wybrać jeden z przedstawionych poniżej: 

Bazie – pieczątka 

Na kartce kolorowego papieru rysujemy kredkami lub flamastrami patyczki wierzby. Bazie 

robimy mocząc drugi koniec grubej kredki w białej farbie i odciskając na patyczkach. Można 

również robić odciski z paluszka. To bardzo szybka praca plastyczna. 

Bazie z plasteliny 

Na kartce papieru malujemy wierzbowe gałązki. Z plasteliny lepimy kulki i naklejamy wzdłuż 

gałązek. 

Bazie z kulek waty 

I znowu, na namalowanych wcześniej gałązkach przyklejamy kotki utoczone z waty. To 

najbardziej realistyczne, plastyczne przedstawienie wiosennych bazi.  

 



 

 



 

 

Zachęcam Was do przesyłania zdjęć Waszych prac na adres skorupkaa@wp.pl  

mailto:skorupkaa@wp.pl


4. Zadanie dla chętnych i wytrwałych :) „Ile jest?” – czas na logiczne myślenie 

poprzez wykonanie zadania matematycznego. Ciekawe Słoneczka, czy uda 

Wam się prawidłowo obliczyć ilość ukrytych na karcie symboli Wielkanocy? 

 

  Czekam z niecierpliwością na zdjęcia efektów Waszej pracy.  

    Pozdrawiam Was serdecznie, 

          pani Anita 


