
      

 

Święta Wielkanocne mają swoją tradycję. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak 

obchodzi je Marzenka – bohaterka opowiadania - musisz bardzo uważnie 

przeczytać tekst. Możesz to zrobić kilka razy, aby poprawnie odpowiedzieć na 

pytania. Literę z prawidłową odpowiedzią weź w kółko. Nie śpiesz się!  

Każdą odpowiedź sprawdź wyszukując odpowiedni fragment tekstu.  

Powodzenia! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zadanie 1: 

Przeczytaj dokładnie tekst - Wielkanoc 
 

WIELKANOC 

 

Mam na imię Marzenka. Bardzo lubię Wielkanocne Święta. Kojarzą się 

mi one z  radością, żółtymi kurczaczkami, cukrowymi barankami, lukrowanymi 

babami, śmigusem–dyngusem, ale przede wszystkim z kolorowymi pisankami. 

Jajka pomalowane na jeden kolor to kraszanki. Można je malować specjalnymi 

farbami, albo domowymi sposobami. Gdy ugotujemy jajko w szpinaku lub 

barwinku będzie ono zielone, w łupinkach cebuli – żółte, w suszonych owocach 

czarnej jagody – czerwone. Mnie jednak podobają się pisanki czyli jajka  

malowane w przeróżne wzorki. 

 W tym roku postanowiłam zrobić moim bliskim prezent. Przygotowałam 

dla każdego własnoręcznie wykonaną pisankę. Na pisance dla brata 

narysowałam malutkiego, żółtego kurczaczka. Mama dostała jajko ozdobione 

różowymi stokrotkami. Na jajku dla taty były namalowane różnokolorowe 

wzorki. Moja niespodzianka wszystkim bardzo się spodobała. 

 Mama wpadła na doskonały pomysł, że co roku będziemy przyozdabiać 

wielkanocny stół własnoręcznie wykonanymi pisankami i ozdobami. Cała 

rodzina przyjęła pomysł z wielką radością. 

 



Zadanie 2: 

Kto opowiada o malowaniu pisanek? 

a)  tata          

b) chłopiec              

c) dziewczynka 
 

Zadanie 3: 

Jaki wielkanocny zwyczaj opisuje to opowiadanie? 

a) chodzenie z kogutkiem 

b) malowanie pisanek  

c) śmigus- dyngus 
 

Zadanie 4: 

Jak nazywają się jajka pomalowane na jeden kolor? 

a) pisanki  

b) wydrapywanki                   

c) kraszanki 
 

Zadanie 5: 

W czym należy ugotować jajko, aby było ono zabarwione na kolor żółty? 

a) szpinaku lub barwinku               

b) cebuli                   

c) czarnych jagodach 

 

Zadanie 6:  

Jaki prezent zrobiła dziewczynka swoim bliskim? 

a) upiekła wielkanocną babę 

b) zrobiła każdemu pisankę 

c) posprzątała swój pokój 

 

Zadanie 7 

Co było narysowane na jajku brata? 

a) różowe stokrotki 

b) różnokolorowe wzorki 

c) żółty kurczaczek   

 

Zadanie 8: 

Podkreśl w tekście zdanie  opisujące pisankę taty. 

 

Zadanie 9: 

Pomaluj według opisu pisankę mamy. 

 
 

 

 

 


