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Dorota Gellner
"Obudziły się pisanki"
Obudziły się pisanki
wielkanocnym rankiem
i wołają:
- Patrzcie! Tu na stole
same niespodzianki!
Bazie srebrno-białe
i baranek mały.
Ten baranek
ma talerzyk,
skubie z niego
owies świeży
A baby pękate
w cukrowych fartuchach
śmieją się wesoło
od ucha do ucha!
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Jerzy Ficowski
,,Kolorowe bazie”

W Wielkanocny dzień do domu
przyszły białe bazie w gości,
by pisankom po kryjomu
kolorów zazdrościć.
Bo ich nie pomalowano,
nikt o baziach nie pamiętał,
choć tez pragną na Wielkanoc
przywdziać strój od święta.
Nie chcą się już dłużej bielić,
chcą w zieleni żyć, w purpurze!
Czyż są gorsze aniżeli
zwykłe jajko kurze?
Aż z lusterka przyfrunęła
malusieńka, śmieszna tęcza.
Zaraz wzięła się do dzieła,
by je poupiększać.

Agnieszka Galica „Bajeczka wielkanocna"
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 – powiedział kurczaczek - 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 zajączek kicając po łące.
- Kogo? Kogo? - popiskiwało kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
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.

„Wielkanocne opowiadanie”
Na wiejskim podwórku zniosła kurka cztery jajka. Schowała je w trawie i poszła szukać ziarenek.
- Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko.
Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot.
– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica.
– Nie, nie! – trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię!
– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem.
– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili wróciło i zaśpiewało
wesoło:
Jestem czerwone w czarne kropeczki,
nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki.
– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka.
– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko wielkanocną pisanką.
Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem:
- To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł!
Teraz wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.
– Brawo! – ćwierkały wróbelki.
– I ja też, i ja też! – wołało trzecie.
Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło:
– Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie!
Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu.
– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie.
– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła
mu pękać.
– Teraz na pewno kot cię zje.
– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł niej żółty kurczaczek.
Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał:
– Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka!

Wielkanocne zabawy dla całej rodziny
Święta Wielkiej Nocy to doskonała pora, aby spędzić czas z rodziną. Szczególnie dużo radości czerpią
z nich dzieci, które mogą wykazać się kreatywnością, malując jajka, przygotowując kolorowe kartki świąteczne
i powygłupiać się w Lany Poniedziałek. Polecamy Wam wykorzystać ten czas maksymalnie, włączając się do
zabawy. Oto kilka propozycji zabaw wielkanocnych dla dzieci i rodziców:
Wyścigi z przenoszeniem jajek.
Uczestnicy otrzymują łyżki stołowe i po jednym jajku. Niosąc jajko na łyżce, muszą w jak najkrótszym czasie
pokonać wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która dostarczy je na linię mety całe i zdrowe. Osoba, której jajko
spadnie lub pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry.

Poszukiwanie jajek.
To tradycyjna zabawa wielkanocna w wielu zachodnich krajach. W Wielką Niedzielę dzieci biorą udział
w poszukiwaniu schowanych przez zajączka wielkanocnego jajek. Maluchy zbierają do swoich koszyczków
uprzednio ukryte pisanki. Z reguły wykorzystuje się słodkie, czekoladowe jajka. Im więcej, tym lepiej dla małego
łasucha. Możecie urozmaicić tę grę, zmieniając ją w podchody. Zadaniem młodego poszukiwacza będzie
odnalezienie zaginionego jajka. Drogę do celu wyznaczą mu pozostawione przez Was wskazówki i/lub mapa.
Rozwiązywanie zagadek będzie rewelacyjną i angażującą rozrywką dla Waszych pociech.

Jajeczna ciuciubabka.
Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy osobę, która będzie musiała przejść przez pokój
z związanymi oczami tak, aby nie uszkodzić żadnego z jaj. Po wytypowaniu gracza, należy pokazać mu trasę,
a następnie wyprowadzić go z pomieszczenia z zawiązanymi oczami. Gdy on będzie czekał na wezwanie, Wy
szybko usuwacie “pułapki”. Podpuszczana osoba nie może o niczym wiedzieć. Obserwujcie, jak próbuje
przedostać się przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane.

Teleturniej „Zgadywanki”.
Wymyślcie zestaw zagadek związanych z Wielkanocą, bajkami i różnymi zadaniami logicznymi (przykład:
po sposobie kręcenia się jajka odgadnij, czy jest surowe czy ugotowane). Jeżeli jest Was więcej, to możecie
podzielić się na drużyny. Waszym zadaniem jest zdobycie większej ilości punktów niż przeciwnicy. Aby zabawa
była jeszcze ciekawsza, warto wprowadzić element karnych rund za udzielenie błędnej odpowiedzi. Osoba, która
się pomyli, będzie musiała wykonać losowe karne zadanie.

Wyścigi zajączków.
Na czas zabawy zmieniacie się w zajączki. Skacząc (w kucki), musicie pokonać tor przeszkód. Nie wolno Wam
wstawać nawet podczas wykonywania poszczególnych zadań. Wygrywa osoba, która poradzi sobie ze
wszystkim wyzwaniami w najkrótszym czasie. Przykładowe etapy: trzykrotne “okicanie” słupka, zdejmowanie
zębami zawieszonej na wstążce wydmuszki (bez pomocy rąk) i dostarczenie jej do kolejnej stacji, rzut papierową
kulką do celu, wyciągnięcie klocka z wieży, ułożenie prostej konstrukcji z kart do gry.

Zabawa plastyczna dla całej rodziny

ZAJĄCZEK Z JEDNORAZOWEGO KUBKA
Rzeczy, których potrzebujesz:
- biały jednorazowy kubek papierowy lub plastikowy
- arkusze piankowe (biały i różowy)
- ruchome oczy
- biały drucik kreatywny
- nietoksyczny klej
- nożyczki
- czarny marker

Wykonanie krok po kroku:
1. Z białej pianki wytnij dwa długie i chude owale - będą to uszka zajączka.
2. Z różowej pianki wytnij dwa mniejsze owale. Przyklej je wewnątrz tych wyciętych z białego arkusza.
3. Po wyschnięciu kleju odwróć kubek do góry dnem i przyklej uszy.
4. Przetnij drucik kreatywny na cztery części (po ok. 2 cm) – to będą wąsiki. Przyklej je na środku kubka
(naprzeciwko uszów).
5. Z różowej pianki wytnij trójkąt - nosek zajączka. Przyklej go wierzchołkiem do dołu na środku wąsów
z drucików kreatywnych.
6. U góry przyklej parę oczu plastikowych.
7. Na koniec narysuj czarnym markerem pyszczek zajączka.

zdj.poglądowe
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STREFA MALUCHA.

Zadanie 1: Rozwiąż zagadki:

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem
słodkie upominki każdemu rozdaje.

Choć już Święta blisko,
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
kiełkuje …

W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie,
zanim je tam włożę
ślicznie je ozdobię.

Stoi bielutki obok pisanek
nasz wielkanocny …

Odpowiedzi: zajączek; rzeżucha; pisanki; baranek

7

Zadanie 2. Pokoloruj i odpowiedz na pytania: Ile pisanek jest w koszyczku? Po której stronie jest
przywiązana kokardka? Czy kurczaczek stoi przed czy obok koszyczka?

Zadanie 3. Pomóż króliczkowi i kurczątku dotrzeć do pisanek.
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Zadanie 4. Wytnij obrazek, a następnie rozetnij go wzdłuż linii. Złóż obrazek i przyklej na kartce,
pokoloruj. Możesz również pokolorować obrazek przed rozcięciem na części.

WESOŁEJ ZABAWY!
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