
GRUPA IV „KOTKI” (zadania z * mogą robić 5-latki) TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC 
PONIEDZIAŁEK 
1. Posłuchaj opowiadania, a potem odpowiedz na pytania.* 
 
„BAJECZKA WIELKANOCNA” Agnieszka Galica 
Zniosła Kura cztery Jajka. –Ko-ko –ko –zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt 
was nie znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że 
są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i postukiwały skorupkami, aż 
usłyszał je Kot. – Miau –powiedział przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie 
z was pyszna jajecznica, miau! -Nie, nie, nie! –trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy 
skończyć na patelni. - Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami. - Ja uciekam –
zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie –nie dam się usmażyć! A po chwili 
wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy 
z takiej biedroneczki.- Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka.-
Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko 
wielkanocną pisanką. - Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak 
umiało, by po chwili wrócić i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz 
mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto –czarne 
paski. I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko turlając się wesoło.- Ciekawe, co ono wymyśli? –
zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jako –tygrys i Jajko - Jajko. I wtedy właśnie wróciło 
trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie, czy ktoś 
zieloną żabkę zje? – Nie! - Jajko –biedronka, Jajko –Tygrys i Jajko –Żabka były z siebie 
bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało i trzęsło się ze strachu. - Pośpiesz się –mówiły 
kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I właśnie wtedy nadszedł Kot.- 
Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, zrobię 
jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię. Czwarte Jajko 
trzęsło się ze strachu tak bardzo, że, aż zaczęła pękać na nim skorupka.- Ojej, ojej, ratunku! 
– wołały przestraszone Pisanki –teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę. - Trach, trach, 
trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i wyszedł z niej 
malutki, puszysty, żółty kurczaczek. Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne 
oczka, przyglądając się kolorowym pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego 
Baranka popiskując cichutko; Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka. Już cukrowy 
Baranek czeka na mnie od rana. A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 
 
Ile jajek zniosła kura? 
Dlaczego jajka chciały uciekać? 
W jaki sposób pędzelek pokolorował pierwsze, drugie i trzecie jajko? 
Co się stało z czwartym jajkiem? 
 
2. Które wyrazy nie pasują do pozostałych?* 

Kura kaczka krowa gęś 
Żółtko skorupka zając jajko    
Żonkile róże krokusy bazie 
 
3. Wykonaj kartę pracy. * 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-16x20-pusta-karta-

symetria-pion.pdf 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-16x20-piskle-pisanka-

01-symetria.pdf 

 

Czy Twój obrazek wygląda tak samo? Sprawdź 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-16x20-piskle-pisanka-

01-kolor.pdf 



4. Quiz „Czy to prawda, czy też nie?” * 
Przeczytaj samodzielnie lub poproś rodzica i zaznacz odpowiedź.  

 
1. Jajko ma skorupkę TAK NIE 
2. Jajko ma białko TAK NIE 
3. Kurczak wykluwa się z jajka TAK NIE 
4. Pies wykluwa się z jajka TAK NIE 
5. Jajka gotujemy TAK NIE 
6. Pisanka to malowane jajka TAK NIE 
7. Kura znosi jajko TAK NIE 
 
5. Wykonaj kartę pracy „Pomóż zajączkowi zebrać wszystkie pisanki” (poniżej)* 
 
6. Zasiej rzeżuchę. * 
Potrzebne Ci będą: wata, ziarna rzeżuchy, kubeczki po jogurtach lub inny pojemnik, woda. W 
pojemniku należy ułożyć watę i obficie posypać ją nasionkami. Całość należy następnie 
zwilżyć wodą. Nasiona rzeżuchy zaczną kiełkować już po 1-2 dniach, a rzeżucha będzie 
gotowa do jedzenia po 7-10 dniach. Pamiętaj, że rzeżuchę należy podlewać codziennie, 
niewielkimi porcjami wody. Jeśli chcesz przyśpieszyć proces rośnięcia rzeżuchy, najlepiej 
ustawić ją w dobrze nasłonecznionym miejscu. 
 



 



WTOREK 
1. Wymyśl 5 wyrazów rozpoczynających się głoską p.* 
 
2. Napisz drukowanymi literami następujące wyrazy: JAJKO, PISANKA, WIELKANOC. Pod 
wyrazami narysuj kwadraty – czerwony, jeśli to jest samogłoska i niebieski, jeśli jest to 
spółgłoska. 
 
3. Posłuchaj utworu muzycznego „Taniec kurcząt w skorupkach” M. Musorgskiego. Jeśli 
chcesz ułóż do niego taniec.* 
https://www.youtube.com/watch?v=asokaVtQDcQ 
 
4. Wykonaj kartę pracy utrwalającą literę p. 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-p-pisanki.pdf 
 
5. Wytnij duże jajko z białej kartki i zamień je w pisankę dowolnie ozdabiając liniami, 
kropkami itd.* 
 
6. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne - ZABAWY DLA MAŁYCH STÓPEK*  
■ Podnoszenie różnych przedmiotów. Dziecko siedząc na krześle, podnosi paluszkami stóp 
różne przedmioty – miękką piłeczkę, kredkę, klocek, woreczek z grochem.   
■ Zabawa ze ściereczką Daj dziecku małą ściereczkę lub inny kawałek materiału. Poproś, 
żeby spróbowało zwinąć materiał w wachlarzyk, używając tylko palców stopy. Najlepiej, aby 
wykonywało nimi różne ruchy, a nie wyłącznie podwijało palce. Następnie może przytrzymać 
materiał stopami, a rodzic będzie próbował go wysunąć spod stóp. Tu też warto pilnować, 
aby dziecko nie podwijało palców.   
■ Rytmiczne zginanie paluszków Poproś dziecko, aby siedząc na krześle ze stopami 
opartymi na podłodze, rytmicznie zginało palce stóp. Możecie zmieniać rytm zabawy – 5 razy 
zgina paluszki obu stóp razem, 5 razy tylko lewa stopa, 5 razy tylko prawa, a potem kilka 
razy naprzemiennie…   
■ Woreczek między stopami dziecko siedząc na krześle, ściska między dwiema stopami 
woreczek lub miękką piłkę, a następnie uginając kolana i podnosząc nogi, podaje go sobie 
do rąk. 
 
ŚRODA 
1. Obejrzyj film o tradycjach wielkanocnych.* 
https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60 
Jakie tradycje zapamiętałeś/aś? 
 
2. Rozwiąż krzyżówkę (poniżej). 
 
3. Wykonaj pracę plastyczną ”Kurczaczek” (wzór poniżej).* 



                                                         

 
 
4. Posłuchaj i powtarzaj słówka w języku angielskim związane ze świętami Wielkanocnymi.* 
https://www.youtube.com/watch?v=RaGTQEBDh7g 

 
 5. Wykonaj karty pracy utrwalające literę p 
- https://www.bajkidoczytania.pl/img/nauka-pisania-literki-p.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRZYŻÓWKA 
1.Jak nazywają się jajka: białe, żółte, ozdabiane, na Wielkanoc darowane?  2.Potulne 
zwierzątko z cukru zrobione, małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione.  3.Co to za radosne 
święta, gdzie pojawiają się pisanki i uśmiechają się baranki?  
4. Upiecze go mama dla synka, upiecze go tata dla córek, bo na wielkanocnym stole musi 
być pyszny… 
5.Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, więc każde dziecko na niego czeka. Zobaczyć go 
jednak – wysiłki to próżne, bo on susami kic, kic – ucieka.  
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Narysuj rozwiązanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 
1. Rozwiąż zagadki. Wymyśl swoją zagadkę o pisankach, baranku i palmie wielkanocnej.* 
- Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem słodkie upominki każdemu rozdaje.  
- W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje. A woda nie z nieba, lecz z wiader się leje. 
- 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. 
- Tyle w koszyczku leży pisanek! A pośród nich słodki…. 
 
2. Która liczba jest większa? 
https://szaloneliczby.pl/porownywanie-liczb-do-10/ 
 
3. Przeczytaj samodzielnie tekst  
i otocz/ wskaż wszystkie litery p, P *  

 
Pisanki to kolorowe jajka. 
Tu jest pisanka Pawła a tam Poli. 
Pisanka Poli jest zielona w paski. 
Pisanka Pawła jest niebieska w kropki. 
 

Czytanka dla zaawansowanych: 

Babcia położyła na stole miskę z jajkami. 
Przygotujcie farby- powiedziała do Ady i Olka. – 
Będziemy robić pisanki. Zabrali się do pracy.  
Babcia malowała na skorupce kwiaty. Ada robiła 
kropki i kreski. Olek kolorowe wzorki. Wtem jedna 
z pisanek zaczęła się ruszać. – Co to?- pyta Ada. 
Pisanka kręci się i kręci. Nagle pękła skorupka. Z 
kolorowej pisanki wykluł się kurczaczek. – 
Ciekawe, kto mieszka w innych pisankach?– 
zapytał Olek. 

 4. Wykonaj ćwiczenie grafomotoryczne*  

https://drive.google.com/file/d/1ku9qrNdFJdiny7CnriovyEM-L5BvUfof/view 
 



 5. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne - ZABAWY DLA MAŁYCH STÓPEK Cd *. 

■ Toczenie piłeczki po ścianie To ćwiczenie, które wykonuje się w pozycji leżącej. Dziecko 
leżąc na plecach przy ścianie (w pozycji wyjściowej kolana powinny tworzyć kąt prosty), 
toczy raz jedną, raz drugą stopą piłeczkę po ścianie – w górę, w dół, na boki.   
■ Rowerek z „bagażem” W tym przypadku „bagażnikiem” są stopy malucha. Leżąc, ćwiczy 
on „rowerek”, trzymając jednocześnie między palcami stóp woreczki z grochem lub miękkie 
piłeczki. Rzecz w tym, żeby podczas jazdy nie zgubić „bagażu”.   
■ Darcie papieru na kawałeczki Podaj maluchowi chusteczkę papierową lub kawałek 
papierowego ręcznika. Poproś, aby stanął na nim i bosymi stopami podarł go na kawałeczki. 
Uwaga – nie używaj twardego papieru, np. takiego do drukarki – może pokaleczyć skórę! 
Ćwiczenie wykonuje się w pozycji stojące.  
■ Na jednej nodze To ćwiczenie doskonale ćwiczy zmysł równowagi. Połóż przed  dzieckiem 
woreczek z grochem lub miękką piłeczkę i poproś go, aby podniósł go stopą i stanął na 
jednej nodze. Następnie odkładamy „balast” i podnosimy drugą stopą. Każde ćwiczenie 
należy powtarzać po 10–15 razy na każdą stopę. Warto ćwiczyć 10–15 minut dziennie. 
Ćwiczenia można stosować wymiennie, ważne jednak, aby za każdym razem dziecko 
wykonywał je zarówno na siedząco, stojąco, jak i leżąco. 
 

PIĄTEK 

1. Posłuchaj bajki* 
Humorystyczna bajka w wiosennym stylu ze zwierzątkami kojarzonymi z Wielkanocą. (Czas 
czytania: 15 minut.) © Piotr P. Walczak 
 
Śnieg stopniał już dawno. Królik o klapniętym uchu wystawił nieśmiało nos z norki, w której 
spędził ostatnie kilka miesięcy. Zaciągnął się głęboko świeżym powietrzem. WIOSNA! Czas 
poskubać zieloną trawkę, powygrzewać wyliniałe futerko na słońcu! Wyskoczył niemrawo z 
zimowego legowiska. Po długim okresie przebywania w ciemnościach, Królik długo mrużył 
oczy zanim przywykł do oślepiającej jasności dziennego światła.  
Jak okiem sięgnąć, rozciągał się przed nim soczysty, zielony dywan trawy. Zabrał się więc 
natychmiast za pierwsze wiosenne śniadanie. Och, jak smakowały młodziutkie kępki! Jakże 
inne od suchych wiązek, które podjadał w zimie w swojej spiżarni! „Mniam, mniam, wspaniały 
smak” – myślał sobie Królik szczypiąc raz za razem soczyste źdźbła. 
– Pi, pi, pi! – rozległo się nagle w pobliżu. 
Królik zastygł w bezruchu. Z pyszczka sterczały mu dwa liście młodego mlecza – niczym 
monstrualne, zielone kły.  
– Pi, pi, pi – pipipikowanie stało się bardziej natarczywe i dochodziło z małej, żółtej kuleczki 
toczącej się po zielonym dywanie wprost na Królika. W końcu kulka uderzyła w niego 
miękko, odbiła się i pipiknęła żałośnie. Królik drgnął a z pyszczka wypadł mu jeden listek. 
Drugi listek wypadł mu, gdy kulka zapiszczała radośnie „Mama!”. 
Mógł za to teraz dokładniej przyjrzeć się kulce. Okazało się, że jest puszysta jak królik i 
posiada dwie cienkie, różowe nóżki. Miała czarne oczka i mały dziobek. 
- Pi, pi,pi! Mama! – krzyknęła radośnie żółta kuleczka. 
- Nie jestem żadną mamą obruszył się futrzak. Po pierwsze jestem królikiem a ty kurczakiem, 
a więc to niemożliwe. A po drugie, jestem chłopakiem, więc to niemożliwe podwójnie – 
wyjaśnił rzeczowo. 
Och, ty na pewno jesteś moją mamusią, jesteś taka duża i puszek masz taki jak ja! 
- Przecież ci tłumaczę, że jestem chłopakiem! – zdenerwował się Królik. – Poza tym nie 
przypominam sobie, żebym ostatnio znosił jakieś jajka 
- Nie znosisz jajek? – upewniało się kurczątko. 



- W żadnym wypadku. Twoją mamą jest kura. Kura znosi jajka i z nich na wiosnę wylęgają 
się kurczęta, takie jak ty – pouczał żółtodzioba Królik. 
- Och, co ja teraz zrobię? Kiedy wyszedłem z jajka, nie było nikogo, tylko wszędzie same 
skorupki. Pi, pi pi, gdzie jest moja mamusia – zaczął chlipać kurczaczek. 
Królik był zły na tą małą żółtą kulkę, która piszczała i płakała przeszkadzając mu w 
delektowaniu się pierwszym wiosennym śniadaniem. Chciał mu powiedzieć, żeby poszedł 
szukać gdzie indziej matki kury, ale kiedy popatrzył na żałośnie kwilące kurczątko, żal mu się 
zrobiło. 
- Dobrze już dobrze, przestań kwilić mały, poszukamy twojej mamy. Trafisz z powrotem do 
gniazda? 
- Chy – Chyba tak! – zapiszczał radośnie Kurczak. – W tę stronę! 
Żółta kulka dała nura w zielony dywan trawy i pognała przed siebie. Królik pokicał za nią. Po 
pięciu minutach króliczego kicania i kurczęcego truchtania znaleźli się nad leniwie płynącym 
strumykiem. Po obydwu jego stronach stały grube, stare wierzby. Wyglądały jak wielkie 
czupiradła kłaniające się sobie nawzajem. Długie, giętkie gałązki przypominały włosy 
tańczące na wietrze, w które wpleciono mnóstwo korali. Te koraliki to były niezliczone ilości 
bazi – wierzbowych kwiatów przypominających puszyste kuleczki. Jedna z takich kuleczek 
spadła wprost pod nóżki Kurczaka. Ten pochwycił go bez zastanowienia w dziobek i zaczął 
dreptać dalej. 
- Ej, Kurczak, po co ci ten kotek? Będziesz go jadł, czy co? – zapytał zaciekawiony Królik. 
- No skądże, zaopiekuję się nim, mamusia go opuściła – powiedział Kurczak delikatnie 
kładąc wierzbowego kotka na ziemi. 
- Że, że co? – Królik aż przysiadł z wrażenia – zwariowałeś? Przecież to zwykły Baziak. 
Baziaki nie mówią ani nic nie czują. 
- Ten wszystko rozumie! Mówi, że jest bardzo samotny i potrzebuje mamusi, więc ja będę 
jego mamusią. 
- A ty kurczak właściwie to jesteś chłopak czy dziewczyna? – zapytał Królik, a oczy miał jak 
dwa talerze. 
- Chłopak jestem oczywiście kogutek. 
- To jak możesz być mamusią? – wrzasnął Królik. – W dodatku mamusią wierzbowego kotka, 
który spadł z drzewa?! – pieklił się dalej. – Poza tym jesteś przecież dzieciakiem, który 
dopiero co się wykluł z jajka, a dzieci przecież nie mogą mieć dzieci! 
- Nie krzycz tak, bo straszysz wierzbowego kotka… - Kurczak pogładził dziobem swoja małą 
znajdę. 
Królik zamilkł nieco speszony. Może rzeczywiście ten mały jakoś się rozumie z Baziakiem? – 
pomyślał - W końcu, kto go tam wie… 
- Dobrze już dobrze, chodźmy dalej szukać twojej mamy kwoki, bo jak tak dalej pójdzie, to 
nie znajdziemy jej do wieczora. 
- Ale… ale ja już nie bardzo wiem, gdzie jesteśmy, nie pamiętam, w którą stronę iść – chlipał 
Kurczak. 
- No a coś pamiętasz, w ogóle, cokolwiek, coś, no wiesz, byle co… - tracił nadzieję futrzak. 
- Pamiętam „beeeee…” – powiedział Kurczak. 
- Beeeee? – postawił klapnięte ucho Królik. 
- Tak jakby. Beeee.. 
Królikowi ucho klapnęło z powrotem. Znów miał wybuchnąć złością, ale ucho podniosło się 
na nowo. W oddali usłyszał cos jakby „beee”. Wytężył słuch, czy aby się nie przesłyszał. 
Beczenie powtórzyło się. Dobiegało z drugiej strony rzeczki. 
- Chyba wiem, w która stronę powinniśmy iść – powiedział i pokicał w stronę kładki 
przerzuconej przez rzeczkę. 
Kurczak potruchtał za nim z Baziakiem w dzióbku. 
Po kilku Chwiłach dotarli na polanę skąd dochodziło beczenie. Na jej środku stał duży, 
wełnisty baran z pokaźnymi, kręconymi rogami na głowie. Szczypał trawę, a między każdym 
szczypnięciem wydawał żałosne pobekiwania. 
- Cześć Baranie! – rzucił Królik na przywitanie. 
- Dlaczego mnie przezywasz baranem, beee ?! – zabeczał Baran. 



- Przezywam? Przecież jesteś Baranem – zdziwił się Królik. 
- Ja ci pokażę barana! – zabeczał Baran, gniewnie zniżył łeb w stronę Królika i zaczął 
przebierać nerwowo jedną nogą. Wystraszony Kurczak schował się za futrzaka. 
- Daj spokój Baranku, daj spokój, bo ja… - Króli zaczął się pomału wycofywać 
- Bo ja, bo ty, bo co? – ruszył za nim Baran gniewnie sapiąc nozdrzami. 
- Bo mam Kurczaka i nie zawaham się go użyć! – zaryzykował Królik, wypychając biednego 
Kurczaka przed siebie. 
Kurczak wyglądał przy Baranie jak pchła przy tłustym kocie. Trzymając kurczowo Baziaka 
zmrużył oczy ze strachu. Bał się nawet pomyśleć, co się zaraz stanie. Stała się jednak rzecz 
zupełnie nieoczekiwana. Baran, gdy zobaczył Kurczaka natychmiast cofnął się o dwa kroki, 
padł na ziemię i rozpaczliwie zabeczał. 
- Nieeee, beeee, nieeee! Tylko nie kurczaki! Zabierzcie je ode mnie! 
- Teraz pamiętam, pi pi pi – zapiszczał Kurczak - Kiedy wyklułem się z jajka to beczenie mnie 
wystraszyło. Wyskoczyłem z gniazda i biegłem przed siebie! 
- Aż dobiegłeś do mnie – stwierdził Królik. 
- Tak, tak było! Gdzieś tutaj musi być moja mamusia! Pi pi pi! 
- Nie rozumiem tylko jednego… - zastanowił się Królik. – Dlaczego wielki Baran boi się 
małego Kurczaka? 
Ledwie powiedział te słowa, z zasuszonych zarośli otaczających polanę wyskoczyła najpierw 
pomarańczowa, a potem niebieska kulka. Zaraz za nimi wskoczyła kulka fioletowa, brązowa, 
jasnozielona, czarna w jasne kropki, niebieska w żółte paski, żółta w czerwone kropki, o rety! 
Chmara kolorowych kulek potoczyła się po trawie wprost w kierunku beczącego żałośnie 
Barana. 
- Tatuś, tatusiek, tatunio! Pi pi pi! – piszczały kolorowe kulki. Otoczyły Barana, pipikały 
radośnie, niektóre podskakiwały na niego i buszowały w jego gęstej wełnie. Były to zupełnie 
takie same kurczaki jak Kurczak z wierzbowym kotkiem, ale jakieś takie kolorowe… 
- Khe, khe – zakaszlał przypominając o swojej obecności Królik – Słuchaj kolego, Bara…, 
baranku. A dlaczegóż to te maluchy nazywają cię … tatusiem? 
- To nie jest wcale śmieszne – odparł Baran nie otwierając oczu – To można powiedzieć 
nawet pewna.. tragedia. 
- Tragedia? Jak to? – zaciekawił się Królik, a Kurczak z wierzbowym kotkiem patrzył 
oszołomiony na buszujące w baraniej wełnie kolorowe pisklaki. Baran westchnął i zaczął 
opowiadać. 
- Tu niedaleko, w zaroślach, siedziała Kura na jajkach. Siedziała na nich przez długi czas. 
Nic nie jadła i nic nie piła, bo się bała, że jak opuści gniazdo, to jajka się zaziębią i kurczątka 
się nie wyklują. W końcu jednak musiała się napić i coś zjeść. Potruchtała szybko nad 
rzeczkę, napiła się, pojadła trochę i wróciła do gniazda. Wtedy okazało się, że ktoś jajka jej 
pomalował. Na pomarańczowo, niebiesko, fioletowo, brązowo, jasnozielono, czarno w jasne 
kropki, niebiesko w żółte paski, żółto w czerwone kropki i tak dalej i tak dalej. Tylko jedno 
jajko pozostało nietknięte, widać ten ktoś nie zdążył go pomalować. Kura bardzo się tym 
przejęła. Nie wiedziała, co się z takich pomalowanych jajek wykluje. Siadła jednak na nich 
znowu, bo jeżeli z kolorowymi jajkami coś będzie nie tak, to zawsze przecież jedno 
normalne, dla którego warto poświęcić jeszcze kilka dni. Siedziała więc dalej cierpliwie, aż 
dwudziestego pierwszego dnia skorupki zaczęły pękać. Jedno po drugim. Z kolorowych 
skorupek wyskakiwały kolorowe kurczaki. Z pomarańczowego jajka – pomarańczowy 
kurczak, z niebieskiego – niebieski… 
- Z fioletowego – fioletowy, z brązowego – brązowy – wtrącił się Królik – I tak dalej. I co było 
dalej? 
- Dalej było tak, że wykluły się kurczęta ze wszystkich kolorowych jajek, ale zostało jedno. To 
niepomalowane. Kura siedziała na nim jeszcze przez cały dzień, ale jajko było niewzruszone. 
Musiała jednak znowu czegoś się napić, coś przekąsić, no i kolorowych kurczaków trochę 
przyuczyć do życia. Opuściła więc na trochę gniazdo, a kiedy wróciła, okazało się, że z 
ostatniego jajka zostały same skorupki i po kurczaku nie ma śladu. Załamała się po tym 
nerwowo i gdzieś uciekła, a że ja byłem najbliżej to kurczaki uznały, że jestem ich… 
tatusiem. Teraz nie mogę już jak dawniej skubać trawy, bo mi spokoju nie dają. 



- Wygląda na to, że nerwowe załamanie Kury było nieuzasadnione – poinformował Królik 
Barana – Bo zguba się znalazła  
- Ach, więc to ty jesteś tym ostatnim kurczakiem! Baran przyjrzał się uważnie pisklakowi. 
- Tak, to ja, a to mój wierzbowy kotek – pogładził Kurczak Baziaka. 
- Pozostaje nam tylko odnaleźć kurczakowi mamę – powiedział Królik – Gdzie ona się może 
spodziewać? 
A żebym to ja wiedział… - westchnął smętnie Baran. Zaraz jednak został zagłuszony przez 
radosny okrzyk pisklaków. 
- Mama, mamusia, pi pi pi! – kolorowe kurczaki zaczęły szybko opuszczać baranie futro i 
pędzić w stronę zarośli, skąd z głośnym gdakaniem wynurzyła się Kura. – Mamusia się 
znalazła, braciszek się znalazł mamo! – przekrzykiwały się kurczęta. 
-Och naprawdę? Odnalazł się? – uradowana Kura podbiegła do równie ucieszonego 
Kurczaka z wierzbowym kotkiem. 
- Mamusia! Pi pi pi!  - zapiszczał Kurczak. 
- Dzień dobry… babciu – odezwał się Królik – masz tu swego Kurczaka i wnuczątko. 
- Babciu? Jak to babciu? Wnuczatko? – Kura szeroko otworzyła oczy patrząc na 
wierzbowego kotka w dzióbku Kurczaka. 
- Tak wnucząt ko – mrugnął Królik do Kury porozumiewawczo – Nie wiem czy wnuczek czy 
wnuczka, ale to już chyba kurczak ci powie, hahaha! – roześmiał się Królik wesoło. Musnął 
delikatnie kurczaka po grzebyku – Wracam do siebie. Powodzenia mały. Pilnuj się mamy i 
braciszków. 
- Do widzenia! Do zobaczenia Króliku – piskał Kurczak na pożegnanie – Dziękuję! Królik 
odwrócił się i pokicał w stronę kładki na rzece. 
Na mostku przystanął i popatrzył jeszcze jak wesołe kolorowe kropki oddalają się w stronę 
zarośli wraz ze swoją mamą Kurą a Baran, już bez żałosnego beczenia, poszczypuje w 
spokoju trawę. Uśmiechnął się pod wąsatym nosem, wrócił w pobliże swojej norki i zabrał się 
za przerwane, wiosenne śniadanie. 
 
Dlaczego Kurczaczek płakał? 
Kim zaopiekował się Kurczak? Dlaczego? 
Kogo spotkał Kurczak i Królik po przejściu przez mostek? 
Dlaczego kurczaczki były kolorowe? 
Dlaczego kurczaki traktowały Barana jak swojego tatę? 
Która postać z historyjki podobała Ci się najbardziej? Dlaczego? 
 
2.To mini komiks o zającu i kurczaku. O czym mogą rozmawiać? Napisz lub narysuj. Gdzie 
są? Narysuj (karta poniżej).*   

3. Wykonaj kartę pracy ze szlaczkami* 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-pisanki-01.pdf 
 
 
5. Wykonaj kartę pracy utrwalającą litery p, b, d (karta poniżej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  
 
 

 

 

 

 

 


