
Szczęść Boże! 

Drodzy Rodzice, witamy serdecznie na progu Wielkiego Tygodnia 

Zbliżamy się do przełomowych wydarzeń naszej wiary… W tym wyjątkowym i zarazem 

trudnym dla nas czasie nie możemy zapomnieć o istocie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Zachęcamy do zgłębiania wspólnie z dziećmi treści związanych z tematyką Wielkiej Nocy, w 

tym celu możecie skorzystać z poniższych propozycji. Życzymy owocnego przeżywania 

Wielkiego Tygodnia.  

DZIEŃ TEMAT: PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA 

 
Posłuchaj opowiadania o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa: 

 

„ Dobra Nowina” 

 

 Była niedziela bardzo wcześnie rano. Żołnierze pilnujący grobu spali jeszcze oparci 

o skałę. Jezus po śmierci został zdjęty z krzyża i pochowany w tym grobie. Owinięto Go 

w płótna i zasunięto grób wielkim kamieniem. Władca Piłat kazał postawić żołnierzy przy 

grobie, więc stali długi czas aż w końcu zasnęli. Nad ranem, gdy jeszcze słońce nie wstało 

kamień z wielkim hukiem odsunął się od grobu. Żołnierzy oślepiła wielka jasność, która 

wychodziła z grobu. Przestraszeni uciekli z tego miejsca, a z grobu wyszedł żywy Jezus, 

piękny, jaśniejący, radosny, zwycięski. Zwyciężył śmierć i przyszedł pocieszyć tych, 

którzy płakali z żalu, że już Go nie ma. Zaraz rano do grobu przybiegły kobiety, które 

zobaczyły najpierw Aniołów. Aniołowie powiedzieli im, że Jezus Zmartwychwstał i 

niebawem przyjdzie do ich domów. Odtąd Jezus przychodził do nich wiele razy, 

pokazywał im się, jadł z nimi, tłumaczył im wszystko, czego nie rozumieli. Uczniowie 

wiedzieli, że to jest Jezus, ponieważ pokazał im rany na rękach i nogach, które wycierpiał 

na krzyżu. A żołnierze? Oni uciekli i rozpowiadali, że ktoś przyszedł do grobu i ukradł 

ciało Jezusa. I wielu im uwierzyło. Pan Jezus posłał uczniów na cały świat, by głosili Dobrą 

Nowinę, że On umarł za nas i zmartwychwstał, by zawsze być z nami. 

 

 

Opowiadanie A. Galicy „Pisankowa bajeczka”:  

 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka 

 -Ko, ko, ko – zagdakała – leżcie tu cichutko. 

 I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. 

Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

 - Miau – 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 czarnej 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. - Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. - 

Trach, trach, trach! – skorupka pękła na małe kawałki i.... wyszedł z niej żółty kurczaczek. 

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: - Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! A 

wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

 

 (należy wyjaśnić dziecku, co znaczy wyrażenie „bez liku”. 

 Przykładowe pytania do opowiadania:  

Co zobaczyły wróbelki w kurniku?;  

Ile jajek zniosła kura?;  

Co powiedział kot, kiedy usłyszał jajka?; 

 W co zamieniały się jajka, żeby nie trafić na patelnię?; Co się stało z ostatnim jajkiem?) 

 

 

„Przed Wielkanocą” – wiersz D. Niemiec 

   Przed Wielkanocą Pomogę mamie upiec makowca i babkę. 

   Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę. 

   Ale najpierw trzeba święconkę przygotować. 

   Może tym razem czekoladowe jajka tam schować? 

   Babcia, jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują, 
  

Zobaczysz wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”.  

Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają, 

   Od samego rana dom cały sprzątają. 

   Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta, 

 Pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać. 

 

przykładowe pytania do tekstu: 

 O jakich świętach była mowa? 

 Kto brał udział w przygotowaniach do świąt? 

 

 

 

• Praca z KP3.43a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie. 

• Praca z KP3.43b – wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie wyrazów. 



 
 

 

 



Wiersz D. Gellner  

„Pisanki”: 

Pisanki Patrzcie, ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy malowane, naklejane. 

Każda ma uśmiech kolorowy 

I leży na stole grzecznie, 

Żeby się nie potłuc przypadkiem 

W dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki nie są do jedzenia. 

Z pisanek się wyklują 

Świąteczne życzenia. 

 

 

 przykładowe pytania do wiersza:  

Jak wyglądały pisanki z wiersza? 

 Dlaczego powinny grzecznie leżeć na stole? 

 Dlaczego nie jemy pisanek?; Z czego wykonane są pisanki? 

Jakie świąteczne życzenia można złożyć drugiej osobie? 

 

Warto posłuchać audycji: 

https://www.youtube.com/watch?v=7kEmzuaN898 
https://www.youtube.com/watch?v=aTvx49SshDQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3F01jBZ03yZ9x7U
x5_KMTfQU6ezmjao0n326MOKhCPoeHYoOSC3yL2XMQ 

 
Warto obejrzeć: 

https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc 

https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno 

https://www.youtube.com/watch?v=UIQbInBqqxk&feature=youtu.be 

 

Puzzle Online 

https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/wielkanoc 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03d6d7056a69 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d9e4fb80946 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34058cc4f0ab 

 Zapraszamy codziennie na stronę internetową – YouTube Mocni w Duchu Dzieciom 

Propozycje do zrobienia pisanek: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE&feature=youtu.be 
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