Witamy Was i Waszych bliskich bardzo serdecznie, tęsknimy za wspólnymi spotkaniami, ale
musimy pozostać w domu. Wierzymy, że wkrótce się zobaczymy i razem będziemy zdobywać świat.
Dziś posłuchajcie „Pisankowej Bajeczki”. Potrzebne będą nam 4 papierowe jajka. Treść bajeczki
można wykorzystać do przedstawienia, wówczas potrzebne nam będą: kurka, 4 jajka, kot, kurczak
i koszyczek z pisankami. Życzymy miłej zabawy  Zaczynajmy!
Zniosła kurka 4 jajka (układamy je w kolejności 1, 2, 3, 4)
Kurka
- Ko ko-ko, leżcie tu cichutko, to nikt was nie znajdzie. Ja pójdę poszukać ziarenek na podwórku.
I poszła.
Narrator
- Ale jajka, jak to jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury. Zamiast leżeć cichutko, turlały się
i postukiwały skorupkami, aż je kot usłyszał.
Kot
-Mrau, mrau, świeżutkie jajka będzie pyszna jajecznica mrau. Idę po patelnię.
I odchodzi
Jajka
- Nie, nie, nie, nie chcemy skończyć na patelni. Ale co robić? Co robić?
Jajo I
- Ja uciekam, nie dam się usmażyć (jajko turla się i wraca przebrane)
- Jestem czerwone w czarne kropeczki. Nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki.
Jajka
- Co się stało? Co się stało?
Jajko I
- Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwykłym jajkiem, tylko
wielkanocną pisanką.
Jajko II
Turla się, by po chwili wrócić w przebraniu tygrysa i powiedzieć grubym głosem
- To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł!
Jajko III
- I ja też, i ja też.
Turla się, by za chwilę powrócić przebrane.
Jajka I i II
- Ciekawe co ono wymyśli?
Jajko III
- Jestem żabka, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie!
Jajko IV

Trzęsie się ze strachu
Jajko I, II i III
- Pospiesz się, bo będzie zaraz za późno!
Kot
- Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno jajo? Trudno zrobię jajecznicę z jednego jajka, muszę
pójść po patelnię.
Jajko IV
Ze skorupki wyskakuje kurczak.
- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka, a w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku.
Policzcie ile jajek zniosła kurka?
Kto chciał usmażyć jajecznicę z jajek?
Co stało się z jajkiem I, II, III i IV?
Jak nazywają się kolorowe jajka w wielkanocnym koszyku?
Teraz zapraszam Was drogie przedszkolaki do pomalowania pisanek: według własnego pomysłu lub
z użyciem gotowych wzorów. Miłej zabawy 

