
PONIEDZIAŁEK – 06.04. 

 

I. „Bajeczka wielkanocna” - Rozmowa kierowana na podstawie 

opowiadania A. Galicy.       

 

„ Wiosenne słooce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylad się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospad, dlaczego musimy 

wstawad? 

A słooce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie byd pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słooce 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. 

Słooce 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 Słooce zaczęło rozglądad 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 Słooce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzid 

jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubid w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słooce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiad. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 



A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeo-dzeo, dzeo-dzeo. 

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 Słooce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słooce 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.” 

 

 Pytania do opowiadania: 

- Kogo najpierw obudziło słooce?  Kto był drugi? Kto trzeci? 

- Dlaczego słooce budziło bazie, kurczaka, zajączka i baranka? 

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

- Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych? (porządki przedświąteczne, wysyłanie 

kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej) 

- Jakie znasz tradycje Świąt Wielkanocnych? (święcenie koszyka, robienie pisanek, biały 

obrus, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus). 

 

 Utrwalenie litery „W,w”: 

- przypomnienie obrazu graficznego litery W,w -  poniżej wzór 

 



 

- pisanie palcem po śladzie litery W,w ( wg kolejności strzałek i cyfr), a następnie w 

powietrzu, na dywanie/ stole 

- dziecko sprawdza czy posiada literę w swoim imieniu( napisad imię dziecka na kartce 

zachowując pisownię np.  Wojciech ), 

 -dziecko  podaje imiona/ wyrazy na daną literę, 

- dzielenie wyrazów na sylaby,-przeliczanie sylab, głosek każdego wyrazu, -wyróżnianie 

głoski na początku i na koocu, głoskowanie całych wyrazów, 

-zaznaczanie litery „W,w” w  dowolnym tekście np. w książce z obrazkami.  

 

 

II. Wycinanie na temat „ Wielkanocny kurczak”.         

 

Poniżej zamieszczam propozycję wzoru :  



 

 

Przygotuj: rolkę po papierze toaletowym ( jeśli nie macie w tej chwili, można zastąpić 

zwiniętym kawałkiem bristolu/ tektury), żółtą bibułę/ lub papier kolorowy, czerwony papier 

kolorowy, czarny papier lub pisak, klej, nożyczki. 

 

Wycinamy dość gruby pasek żółtej bibuły/papieru. Nacinamy do połowy szerokości wąskimi 

paseczkami, dość blisko siebie, tworząc paski na całej długości kawałka. Cały kawałek 

smarujemy klejem do połowy(oprócz naciętych paseczków) i przyklejamy go wzdłuż rolki/ 

tektury. Wg własnej koncepcji dziecko wycina dziubek kurczaczka, przykleja go, dorysowuje 

lub wycina oczy. Kurczaczek gotowy  Może być świąteczną ozdobą Twojego pokoju !   

 

 Dzisiaj proponuję wykonanie ćwiczeń w Kartach pracy 3- str. 40 ( obie strony).  

 

 

 


