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Kochani, zapraszamy was do wysłuchania opowiadania pt. „Bajeczka 

Wielkanocna”. Słuchajcie bardzo uważnie i postarajcie się zapamiętać kogo budziło słońce 

i w  jakiej kolejności. W trakcie czytania opowiadania przez rodziców możecie sobie narysować 

lub zapisać odpowiedź. Powodzenia :D  

 

Bajeczka wielkanocna 

 Agnieszka Galica 

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 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: 
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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. 

 

 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

• Kogo najpierw obudziło słońce?  

• Kto był drugi? 

• Kto – trzeci? 

• Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

• Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

• Jak przygotowujemy się  do świąt Wielkanocnych? 

• Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 

 

Teraz zapraszamy was do eksperymentów z wodą. 

  „Tyle samo, mniej czy więcej wody”- najpierw należy oceniać na “oko”, a potem przez 

przelewanie, przesypywanie przy pomocy różnego rodzaju pojemników, butelek itp. 

Zadanie 1 

“Gdzie jest mniej, a gdzie więcej wody?” 

Pomoce: 

Pięć jednakowych butelek lub słoików z zakrętkami, lejek, dzbanek z wodą. 

 Na stoliku ustawiamy naczynia z wodą. W każdej butelce jest inna ilość wody. Zadaniem 

dziecka jest powiedzieć, gdzie jest mniej, a gdzie więcej wody. Po oszacowaniu prosimy 

dziecko o dopełnienie butelek wodą tak, aby wszędzie było tyle samo. Po stwierdzeniu, że już 

jest tyle samo wody zakręcamy butelki i przewracamy pierwszą, trzecią i piątą. 

 Pytamy dziecko: czy nadal jest tyle samo wody?. Podobnie robimy z drugą i czwartą butelką. 

Zabawę z tym doświadczeniem możemy prowadzić do czasu zainteresowania dzieci. 

Zadnie 2 

“Ile tu się zmieści wody” 

Pomoce: 

Naczynie będące miarką (kubeczek, słoiczek, szklaneczka, buteleczka), lejek, mazak, duża 1 l. 

Butelka, dzbanek z wodą, słoik, szerokie naczynie (np. szklany wazon). 

 Na wszystkich naczyniach rysujemy kreskę na wysokości 1 litra. 

 Następnie prosimy dziecko o nalanie do butelki kubeczka wody (miarki) i zaznaczamy ile to 

jest. Czynność powtarzamy, aż butelka wypełni się do jednego litra. Liczymy ilość kubeczków 

wlanej wody. Po stwierdzeniu, że w litrze mieści się 4 kubeczki, wylewamy wodę do dzbanka 

i ponownie nalewamy. Sprawdzamy, czy na pewno w litrze mieści się 4 kubeczki. 

Zabawę można prowadzić w formie zagadki. Jedno dziecko zamyka oczy, a ktoś inny wlewa 

wodę. Można rysować podziałkę lub na podstawie odgłosów.  
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