
Wielkanocne zagadki

Na wsi je znajdziesz w każdym kurniku, 
a na Wielkanoc w świątecznym stroiku. 
Dobre na twardo, na miękko, smażone,
pisanką się staje, gdy jest zdobione. (jajko)

Położyły go obok rzeżuchy
w wielkanocnym koszyku maluchy. 
Dołożyły pięć pisanek: „Niech się cieszy, nasz…!” (baranek)

Słodkim lukrem jest polana,
na Wielkanoc jest podana. (baba wielkanocna)

W nim baranek i pisanki, 
wielkanocne niespodzianki. 
W nim też kurczak się ukrywa, jak ten koszyk się nazywa? (koszyk 
wielkanocny)

Na Wielkanoc jajka zdobię, 
różne szlaczki na nich robię. 
Dodam także naklejanki i tak z jajek są... (pisanki)

Masażyk z jajkiem
Marlena Szeląg
Ćwiczenie wykonujemy w parach

Te oto jajka nie są zbyt duże,           Dziecko rysuje palcem wskazującym jaja na plecach drugiej osoby

zapewne są to jajeczka kurze 
Umaluję jaja na różne kolory          Głaszcze plecy całą powierzchnią dłoni. 

i pędzlem zrobię dziwaczne wzory  Palcem wskazującym rysuje dowolne wzory. 

Z góry do dołu zrobię paseczki        Palcem wskazującym rysuje paski z góry do dołu. 

i palcem na nich małe kropeczki.     Palcem wskazującym stawia kropki na plecach 

Och, jakie ładne jajka stworzyłem,  Uciska delikatnie ramiona i barki drugiej osoby

a jak się bardzo przy tym zmęczyłem! Głaszcze plecy drugiej osoby od góry ku dołowi 

Położę się obok moich jajeczek,       Kładzie głowę na plecach drugiej osoby

posłucham sobie świątecznych bajeczek.
Lecz jakieś dziwy z jajkami się stały,  Delikatnie „pstryka” w plecy palcami obu rąk 

nagle skorupki ich popękały!             
Z jajek tych wyszły kurczątka – ptaszki,  Palcami obu dłoni „biega” po całych plecach 

onieśmielone wbiegły mi pod paszki!    Wkłada dłonie pod paszki drugiej osoby



„Co znajdę pod skorupką?” – zabawa badawcza. 
Rodzic przygotowuje dwa jajka kurze – jedno zwykłe, świeże, drugie 
ugotowane na twardo. Pyta dziecko, czy wie, co kryje się pod skorupką. Po 
odpowiedzi dorosły rozbija na talerzu jedno jajko oraz kroi na pół jajko 
ugotowane i wskazuje białko oraz żółtko. Dziecko obserwuje. 
Potrzebne będzie: świeże jajko kurze, jajko kurze ugotowane na twardo, talerz, 
nóż.
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