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Opis zadania
Cel:       
•	Poznanie tradycji Świąt Wielkanocnych i rozwijanie umiejętności lepienia  

zwierząt z ciastoliny. 

Nauczyciel:
•	Zapoznaje dzieci z bajką “Niezwykła pisanka”.
•	Dzieli dzieci na grupy i rozdaje dzieciom ciastolinę Play-Doh, pomaga  

wykonać poszczególne elementy.
•	Po skończonej zabawie urządza mini konkurs na najładniejszego zająca. 
•	Zwycięskie dziecko otrzymuje nagrodę zaproponowaną przez nauczyciela  

(idzie w pierwszym rzędzie na spacerze, otrzymuje cukierka, dostaje  
wpis/słoneczko/uśmiech do zeszytu).5-6
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•	Przygotowujemy 5 kolorów  ciastoliny Play-Doh.•	Formujemy 1 niebieską kulkę, 1 białą, 1 żółtą,  
1 fioletową i 1 czerwoną.

•	Niebieską kulkę dzielimy na 7 części: 1 kulkę  
i 7 podłużnych, okrągłych pasków.•	Białą kulkę dzielimy na 10 części, które 
wykorzystamy jako: łapki, kołnierzyk, brzuszek,  
zęby i oczy.•	Fioletową kulkę dzielimy na dwie małe części.•	Przygotowujemy 2 wykałaczki.

•	Łączymy powstałe elementy.•	Za pomocą wykałaczek dołączamy uszy zająca.•	Po zakończonej zabawie pytamy dzieci jakich kolorów 
użyją do malowania wielkanocnych pisanek.

•	Dodajemy białą ciastolinę do niebieskich kulek jako: 
brzuszek, łapki oraz uszy.•	Mocujemy zęby na pyszczku zająca.•	Fioletową ciastolinę używamy jako oczy zająca 
mocując je na białych kulkach ciastoliny.



Kwiecień
Wielkanocny zajączek

3-6
lat
5-6
lat

Wielkanoc zbliżała się wielkimi krokami. Na kuchennym stole aż roiło się od różnych smakołyków: 
białej kiełbasy, rozmaitych wędlin i bakalii, które mama zajączka zgromadziła, by już za tydzień 
wyczarować z nich świąteczne potrawy i ciasta: mazurki, keks i babkę. W wielkim wiklinowym koszu, 
tuż obok wazonu z kolorowymi palemkami, leżały jajka – duże i małe, nakrapiane i białe, kurze  
i przepiórcze. Gdyby mama dobrze się przysłuchała, z pewnością zdziwiłaby się słysząc, jak wielki 
wśród nich panuje hałas. Wszystkie jajka prześcigały się w pomysłach, co też zostanie z nich zrobione. 
Tylko jedno z nich milczało, ze smutkiem przysłuchując się 
swym towarzyszom. Szare i bardzo duże, z żalem myślało o 
swojej skorupce, której daleko było do gładkiej i lśniącej 
powierzchni pozostałych jajek.

– Na pewno ugotują mnie na twardo, a potem nafaszerują 
czymś pysznym i wyjątkowym – oznajmiło najmniejsze  
z przepiórczych jajek. – Was też przy odrobinie szczęścia 
spotka takie wyróżnienie. Przynajmniej te z was, które mają 
odpowiedni rozmiar – dodało i zachichotało, po czym spojrzało 
z wyższością na swego dużego sąsiada.

Wielkiemu jajku zrobiło się bardzo smutno. Gdyby mogło, 
najchętniej potoczyłoby się jak najdalej od stołu. Niestety, 
koszyk był zbyt głęboki, a stół za wysoki.

– A może posadzą nas na nowej, rozgrzanej patelni... – rozmarzyło się jedno z kurzych jajek.  
– Podobno sadzone jajka cieszą się ogromnym uznaniem.

– Może i tak – wtrąciło jajko w nakrapianej skorupce. – Chociaż nie słyszałem, by sadzone jajka 
jadano na Wielkanoc. 

– Poza tym na sadzone pewnie wezmą tego brzydkiego 
wielkoluda – wtrąciło z pogardą inne. – Moim zdaniem nie 
nadaje się ani na jajko na miękko, ani nawet na składnik sałatki. 
Na pewno nie pochodzi z naszego kurnika.

– Słuchajcie, a może to wcale nie jest jajko! – zawołało kolejne. 
– Może to mały kamień albo coś innego, co nie nadaje się do 
jedzenia!

Teraz już wszystkie jajka wybuchły głośnym śmiechem. „Co za 
dziwoląg!”, „Cóż za pokraka!” – szyderstwom nie było końca. 
Zapewne długo by się śmiały, gdyby do kuchni nie wszedł nagle 
mały zajączek. 

– Ale wielkie! – zawołał z przejęciem na widok dużego jajka.  
– Możesz je, mamo, dla mnie ugotować? – poprosił. – Powiedziałaś, że mogę sobie wybrać takie 
jajko, jakie mi się spodoba. A to jest najwspanialsze jajko, jakie kiedykolwiek widziałem!
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Wezmę kilka dużych jajek,
pomaluję je, ozdobię
i na święta wielkanocne
moc pisanek ślicznych zrobię.

A czy wy spotkaliście kiedyś prawdziwego zajączka?  A może wiecie, jak 
w tym roku zamierza przyozdobić swoje pisanki? Spróbujcie ulepić go z 
ciastoliny – to przecież wspaniała zabawa! 

Słysząc to, zgromadzone w koszyku jajka poczuły się urażone. Ten pokraczny wielkolud miałby być 
kimś wyjątkowym!? – pomyślały. Lecz choć prężyły lśniące skorupki, próbując zwrócić na siebie 
uwagę, zajączek nawet na nie nie spojrzał.

I tak oto wielkie jajko zostało ugotowane, a kiedy ostygło, 
zajączek zabrał je do swojego pokoju. Kiedy ponownie 
przyniósł je do kuchni i ustawił na stole, pozostałe jajka  
aż zatrzęsły się z zazdrości. Duże jajko, teraz pomalowane  
w różne kolorowe wzory, wyglądało przepięknie. Na jego szarej 
dotychczas skorupce pojawiły się różne symbole Wielkanocy: 
palemki, żółciutki kurczaczek, a nawet mały baranek. W niczym 
nie przypominało już brzydkiego wielkoluda. 

– To najpiękniejsza pisanka, jaką kiedykolwiek widziałam – 
przyznała mama zajączka, po czym uśmiechnęła się tajemniczo 
i z kuchennej szafki wyciągnęła... jeszcze większy wiklinowy koszyk. – Skoro jajko jest takie duże,  
to i koszyk na święconkę musi być w odpowiednim rozmiarze – wyjaśniła, a wielkie jajko poczuło się 
tak szczęśliwe jak nigdy dotąd.


