PIOSENKA
"Święta Wielkanocne" Urszula Piotrowska
Święta Wielkanocne cieszy się zajączek
Zerwał bukiet bazi, co rosły na łące
Zerwał bukiet bazi, co rosły na łące
Święta Wielkanocne cieszy się baranek
Zaraz pomaluje koszyczek pisanek
Zaraz pomaluje koszyczek pisanek
Święta Wielkanocne cieszy się kurczątko
I na obrus kładzie talerz ze święconką
I na obrus kładzie talerz ze święconką
https://chomikuj.pl/knadala/Muzyka/Wielkanoc++piosenki+i+podk*c5*82ady+dla+dzieci

PIOSENKA:
„ Na Wielkanoc”
Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki,
a po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem.
Ref.: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem. /x2
Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek,
a ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę!
Ref.: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę. /x2
https://chomikuj.pl/LICK/DLA+DZIECI/CD2/10++Na+Wielkanoc+ka*c5*bcdy+Zaj*c4*85c+maluje+pisanki,2672443488.mp3(audio)

Przed Wielkanocą
Dominika Niemiec

Pomogę mamie upiec makowca i babkę.
Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę.
Ale najpierw trzeba święconkę przygotować.
Może tym razem czekoladowe jajka tam schować?
Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują,
zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”.
Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają,
od samego rana dom cały sprzątają.
Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta,
pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać.

ZAGADKI
Żurek
Wielkanocna zupa,
w niej kiełbaska pływa.
Jest tam też jajeczko,
żółte jak słoneczko.
Bazie kotki
Co to za gałązka,
co kotków ma bez liku
i chociaż nie zamruczy –
miła jest w dotyku?
Jajko/pisanka
Leży w koszyczku
pięknie wystrojone,
malowane, pisane,
drapane lub kraszone.

Śmigus-dyngus
Jeden taki dzień
w całym roku mamy,
że gdy nas obleją,
to się nie gniewamy.
Zając
Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,
więc każde dziecko na niego czeka.
Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne,
bo on susami – kic! Kic! Ucieka.
Baranek
Potulne zwierzątko
z masła ulepione,
małą chorągiewką
wdzięcznie ozdobione.
Kurczak
Mały, żółty ptaszek
z jajka się wykluwa,
zamiast piór ma puszek,
więc jeszcze nie fruwa.
Babka
Wyrośnięta pani,
lukrem jest polana.
Na świątecznym stole
pyszni się od rana.
Życzenia
Kiedy się w Wielkanoc
jajkiem wymieniamy,
mówiąc miłe słowa,
bliskim je składamy

Wiersz E. M. Minczakiewicz pt. „Malowanie jajek”.
„Maluj jajka,
Maluj farbą,
Te na żółto,
Te czerwono,
Te we wzorek,
Te w krateczkę.
Maluj każdą pisaneczkę.
Maluj kropki,
Maluj kreski,
Lila, złote i niebieskie.
Maluj listki i słoneczka,
Gwiazdki, grzybki i kółeczka,
Maluj piękne, kolorowe,
Barwne wzorki pisankowe.”

”Wielkanocny koszyczek” Zbigniew Dmitroca
W małym koszyczku
Dużo jedzenia,
Które niesiemy
Do poświęcenia:
Chleb i wędlina,
Kilka pisanek
Oraz cukrowy
Mały baranek.
Drożdżowa babka,
Sól i ser biały,
I już jest pełny
Koszyczek mały...

