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– Czy wiecie, że dzieci zostaną na kilka dni w domach i nie 
przyjdą do przedszkola? – zapytał Puszatek.

– I zostaniemy tu sami? – zmartwił się Pak. – Dlaczego nie 
będzie dzieci?

– Nie wiesz? Nadchodzą Święta Wielkanocne – wyjaśnił 
Puszatek. – Ale po świętach znowu będziemy razem.

– Wiem, wiem! – zawołał Gagatek. – Trzeba robić porządki, 
malować pisanki… My też zrobimy sobie święta.

– Podobno zawsze trzeba zacząć od porządków – oznajmił 
jeż Gutek. – Poszukajmy zatem szczotek i ściereczek.

– To wy zaczynajcie sprzątanie, a ja za chwilę wrócę – 
oznajmił zajączek Tup i zniknął.

A Przytulaki zabrały się do pracy.
Wszystko wkoło posprzątamy, aż się będzie świecić.
Umyjemy, wyczyścimy, wyniesiemy śmieci.
Gdy wszystko już było posprzątane, zjawił się zajączek.
– Och! – zawołał. – Jak pięknie!
– Teraz zrobimy kolorowe wyklejanki na szybach w oknie sali 

starszaków – zarządził Puszatek. – To będą takie świąteczne 
dekoracje.

Jeże przyklejały na szybie zieloną trawkę, Puszatek z Pakiem 
wycinali i naklejali kudłate baranki, miś Eddie przykleił wysoko 
wielkie słońce,  
a Gagatek wycinał żółte wielkanocne kurczaczki.

– A kwiatki? – spytał jeż Julek. – Może ty, zajączku, przylepisz 
kilka wiosennych kwiatków?

 – Teraz nie mam czasu – odparł Tup  i znowu gdzieś 
czmychnął.

– Gdzie on tak biega? – zastanawiał się miś Eddie. – To jest 
podejrzane. 

Kiedy całe okno było już udekorowane, Przytulaki zabrały się 
do malowania pisanek.

– Moja będzie zielona w pomarańczowe kropki – powiedział 
Pak.

– A moja w różnokolorowe paski! – wołał Gagatek i zanim się 
spostrzegł, jajo potoczyło się i spadło. Skorupka na nim całkiem 
popękała.

– Nie szkodzi – pocieszał go Puszatek. – Weź drugie jajko,  
a to można przecież zjeść.

– Moja pisanka będzie granatowa w czerwone krzyżyki – 
tłumaczył miś Eddie. 

– Na mojej namaluję kwiatki – mówił jeż Gutek. – A ty, Julku, 
pomaluj swoją w serduszka.

– Czy dla mnie też jest jakaś pisanka? – spytał Tup, który 
nagle zjawił się troszkę zadyszany.

– Gdzie ty tak ciągle biegasz? – zapytał go Puszatek,  
ale zajączek właśnie stłukł niechcący skorupkę.

– Te potłuczone jajka obierzemy ze skorupek – zarządził Pak. 
– Pokroimy i zrobimy z nich świąteczną sałatkę ze szczy-
piorkiem!

– Ale będzie pycha! – ucieszył się Tup. – Tylko nie zjedzcie 
wszystkiego, ja wrócę za chwilkę.

– Znowu uciekł – mruknął jeż Julek.
– Nie podoba mi się to, pusz-pusz-pusz – napuszył się  

Puszatek. – My wszystko robimy, a zając tylko sobie biega.
– Już jestem! – zawołał znienacka Tup. – Co jest jeszcze  

do zrobienia?
– Ładnie to tak? – odezwał się Pak. – Nic nie robisz, tylko 

gdzieś skaczesz.
– Ja? Ja nic nie robię?! – oburzył się zajączek. – Ja mam bardzo 

dużo pracy. Chyba zapomnieliście, że wielkanocne zajączki 
muszą przygotować dla wszystkich świąteczne niespodzianki.

– Aaa… – zdziwiły się Przytulaki. – I co przygotowałeś?
– To będzie właśnie świąteczna niespodzianka – zaśmiał się 

Tup. – Niedługo zobaczycie.

Dołącz do programu kOCHAM pRzEDszkOlE.
Poznaj przygody naszych bohaterów  

– wszystkie opowiadania znajdziesz na ucze.pl
Zapytaj o szczegóły konsultanta edukacyjnego WSiP.

Infolinia: 801 220 555



GOTOWE ROzWIĄzANIA DlA NAuCzYCIElI:

 zAWszE pRzYGOTOWANI NA CzAs!
Uczę.pl to miejsce, w którym najszybciej informujemy o zmianach w edukacji oraz w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego. Tu znajdziesz najświeższe informacje i wartościowe 
pomoce, dzęki którym będziesz zawsze na bieżąco, a twoje zajęcia będą zawsze ciekawe.

 DOkuMENTACJA
rozkłady materiału, plany pracy, aktualny  
program wychowania przedszkolnego

MulTIMEDIA
ilustracje, piosenki,  
opowiadania

 sCENARIuszE zAJĘĆ
na cały rok przedszkolny  
i do każdego cyklu WSiP

GENERATOR DYplOMÓW
wyjątkowe, spersonalizowane dyplomy  
dla Twoich przedszkolaków

MATERIAŁY DIAGNOsTYCzNE
potrzebne do przeprowadzenia diagnozy 
gotowości szkolnej

BANk pOMOCY DYDAkTYCzNYCH
scenariusze uroczystości, inscenizacje, zabawy 
logopedyczne, muzyczne, ruchowe

DOŁĄCz DO kluBu 
NAuCzYCIElA
Zarejestruj się na uczę.pl, i uzyskaj dostęp do wysokiej  
jakości materiałów dydaktycznych pomocnych w pracy.

* Dostęp oraz korzystanie z serwisu wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu serwisu.


