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… zajączki, baranki, jajeczka …  

          kartka świąteczna 

 

Jan Brzechwa 

Jajko 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 

Kura wyłazi ze skóry, 

Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!” 

Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze? 
 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, 

A ono powiada, że jest kacze. 
 

Kura prosi serdecznie i szczerze: 

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże” 

A ono właśnie się trzęsie 

I mówi, że jest gęsie. 
 

Kura do niego zwraca się z nauką, 

Że jajka łatwo się tłuką, 

A ono powiada, że to bajka,  

Bo w wapnie trzyma się jajka. 
 

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę” 

A ono ucieka za miedzę, 

Kładzie się na grządkę pustą 

I oświadcza, że będzie kapustą. 
 

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę, 

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”. 

A jajko na to najbezczelniej: 

„Na ulicy nie ma patelni”.  
 

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca 

woda!” 

A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!” 

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo 

hardą 

I ugotowało się na twardo 



Symbole Wielkanocne pochodzą z różnych zakątków świata, a niektóre zaczerpnięto z 

różnych wyznań i tradycji ludowych. Symbole wielkanocne dzielą się na trzy rodzaje. 

 

Jedne wykorzystywane są podczas kościelnych 

uroczystości – w czasie trwania Wielkiego 

Tygodnia ( palma wielkanocna, paschał, woda, 

olej). 

Drugie to przedmioty wkładane do koszyczka 

wielkanocnego (jajka, baranek, chleb, wędliny i 

mięso, sól, pieprz i chrzan, babka wielkanocna, 

bukszpan). 

Trzecia grupa obejmuje symbole stawiane 

podczas uroczystego śniadania wielkanocnego 

(zajączek, kurczaczek, rzeżucha) 

 

Jajko symbol nierozerwalnie związany ze Świętami Wielkiej Nocy oznacza 

nowe życie, odrodzenie i płodność. 

Baranek jest ważnym symbolem Świąt Wielkanocnych i oznacza zwycięstwo 

dobra nad złem, czystość, niewinność, pokorę i posłuszeństwo. Często towarzyszy mu 

chorągiewka wielkanocna. 

Zajączek symbolizuje wiosnę i budzenie się do życie, a więc oznacza początek 

nowego istnienia, szczęścia, przypisuje mu się również szlachetność. 

Jest stałym elementem Świąt Wielkanocnych 

Kurczaczek wielkanocny, podobnie jak zajączek jest symbolem Świąt 

Wielkanocnych to symbol nowego życia, odrodzenia, nawiązuje do 

zmartwychwstania. Oznacza również radość i szczęście, daje początek czegoś 

nowego i nadzieję. Kurczaczek wkładany jest do koszyczka i stawiany na stole. 

 

 

 

 

 



Jajko, baranek, zajączek i kurczaczek ich wizerunki są wdzięcznymi motywami kartek 

świątecznych. 

Przygotujcie własnoręcznie robione kartki dla bliskich i znajomych.  

Oto nasze propozycje, które możecie łatwo odwzorować lub stać się inspiracją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miłego dnia !!! 

Zespół wychowawców świetlicy 


