
 

Wiersze do słuchania, nauki na pamięć 

W Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem Baranek,  

A Kurczątko z Zającem podskakują na łące.  

Wielkanocne Kotki, robiąc miny słodkie, 

 już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach.  

Kiedy będzie Wielkanoc? Wierzbę pytają. 

 

 

Już Wielkanoc  

Święta, Święta Wielkanocne 

Jak wesoło, jak radośnie. 

 Już słoneczko mocno grzeje 

Miły wiatr wokoło wieje. 

 Rośnie trawa na trawniku 

Żółty żonkil w wazoniku. 

 Na podwórku słychać dzieci 

Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

 A w koszyczku, na święcone 

Jajka równo ułożone. 

 Śliczne, pięknie malowane 

Różne wzory wymyślone. 

 Jest baranek z chorągiewką 

Żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

 I barwinek jest zielony 

W świeże kwiatki ustrojony 

 

 



 

Wielkanoc! Wielkanoc! 

Wielka radość w sercu, 

gdy stąpasz po świecie 

- kwitnącym kobiercu, 

Na stole pisanki tęczą malowane. 

Wśród zieleni trawy – cukrowy baranek. 

Bazie w wazoniku, ciasta i wędliny. 

Wielkanoc – i wielkie spotkanie rodziny. 

 

 

Słońce mocniej grzeje, 

ciepłe już  poranki, 

a my z naszą babcią 

robimy pisanki. 

Mama piecze ciasta, 

kupiła baranka. 

My jej pomagamy 

od samego ranka. 

Bo już nadchodzą 

Wielkanocne Święta 

i cala rodzina 

jest uśmiechnięta. 

 

 

 

 

 

 



SWIĘTA WIELAKNOCNE 

TO BABKA NA STOLE 

TO BARANEK Z MASŁA 

ZAJĄCZEK CUKROWY, 

TO RÓWNIEŻ PISANKI 

KRASZANKI I PALMY 

PRACOWICIE I CHĘTNIE 

PRZEZ DZIECI ROBIONE! 

 

 Na stole pisanki 

Tęczą malowane 

Wśród zieleni trawy 

Chowa się baranek. 

Bazie w wazoniku, 

Mazurek, wędliny 

Wielkanoc to 

Wielkie spotkanie rodziny! 

 

 

Nasz stół wielkanocny  

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni  

listeczków skrzydlatych. 

Lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie –  

mazurek w owoce przybrany. 

 

 



 

Cukrowy baranek" 

[Ewa Szelburg–Zarembina] 

Cukrowy baranek 

Ma złociste różki. 

Pilnuje pisanek 

na łące z rzeżuszki. 

A gdy nikt nie patrzy, 

chorągiewką buja 

i cichutko meczy 

święte „Alleluja”. 

 

,,Pisanki” Krystyna Parnowska - Różecka 

 Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „ Pisanki” 

1. Leżą w koszyczku piękne pisaneczki, 

kolorowe, malowane, ładnie układane. 

ref. Pierwsza ma kropeczki, 

druga gwiazdki złote, 

a na trzeciej siedzi malowany kotek. 

[2 x] 

2. W ten wielkanocny, wielkanocny ranek, 

poukładam w koszu śliczne jajka malowane. 

 

 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każdy zając pamięta. 

Do koszyczka zapakuje słodycze 

i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach i kurczątko pamięta. 

W żółte piórka się ubierze, wesołe 

wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach nasz baranek pamięta. 

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 

będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każde dziecko pamięta. 

Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki, 

zrobi na pisankach śliczne obrazki. 


