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Urodziny Przedszkolaków

Wszystkiego najlepszego
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola

Dla:

Grupa -Żabki:
Gabrysi, Kubusia, Mai

Grupa -Biedronki:
Dominiki
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Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u Nas?

1 luty
Po raz drugi mieliśmy okazję odwiedzić podopiecznych  Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Łanowej w Krakowie. Przedszkolaki z gr. średniej 
przestawiły ,,Jasełka”, a z gr. starszej wiersze i piosenki z dawnych lat. 
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej entuzjastycznie reagowali na 

występy dzieci i przyłączyli się do śpiewania kolęd i piosenek z 
młodzieńczych lat. Wizyta dla dzieci była prawdziwą lekcją 

wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości wobec drugiego 
człowieka.

25 luty
W naszym przedszkolu odbyła się III edycja Konkursu Recytatorskiego pt.: 
,,Zima, zima, zima…” z cyklu ,,Poeci dzieciom”. Konkurs przeznaczony był 
dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Czernichów. 

Celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i 
emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich , 

prezentacja umiejętności  artystycznych i popularyzacja literatury 
dziecięcej wśród przedszkolaków. W konkursie  wzięło udział 24 

uczestników. Po burzliwych obradach Jury - p. E. Pajor, p. M. Kapusta, p. 
U. Krasucka, wyróżnienia otrzymali: Rafał K. z Niepublicznego Przedszkola 

Językowego ,,Mały Europejczyk”, Michał S. z ZPO w Kamieniu oraz 
Damian M. ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej. Na 

zakończenie tego niezwykłego wydarzenia wszyscy wykonawcy zostali  
obdarowani dyplomami i nagrodami, po czym  obejrzeli teatrzyk pt. 

,,Królowa Śniegu”  wystawiony przez aktorów z Krakowa. 
Wszystkim dzieciom gratulujemy wspaniałych występów i odwagi!



Hello! 
W tej rubryce będą  proponowane zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

bunny  (bani)  - zajączek wielkanocny

egg (eg)  - jajko

easter (ister)  - Wielkanoc

basket  (besket)  - koszyk

Happy Easter! (hepi ister) - Wesołych Świąt  
                                                       Wielkanocnych

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: www.kalendarzswiat.pl

Przysłowia na marzec

Marzec 

jest trzecim miesiącem roku kalendarzowego . Ma 31 dni, a jego nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa ,,Martius” i znaczy tyle, co ,,miesiąc Marsa”. W tym roku witamy kalendarzową wiosnę 21 
marca i podobnie jak pierwszego dnia jesieni, dzień i noc trwają tyle samo czasu. Takie zjawisko 

nazywamy-  ,,równonoc”.  

,,,W marcu jak w garncu”

,,Czasami w marcu zetnie wodę w garncu”

,,Słońce marcowe, owocom niezdrowe”

 
,,Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, 

to rolnik się śmieje”

,,W marcu gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad 

płoty”



Tylko 20 minut dziennie...
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Artykul 
wydania!

    ,,Codzienne czytanie dzieciom i radykalne ograniczenie mediów 
wizualnych jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość.”                               

                                                                                           Jim Trelease

 Głośne czytanie dzieciom 20 minut dziennie i codziennie to od lat 
propagowany model wychowania czytelników. 
Najlepszym jednak wzorcem czytelniczym dla dziecka są jego rodzice lub 
opiekunowie. Dzieci uczą się bowiem przez obserwację. Jeśli w domu, z 
którego wyrasta maluch, nie ma książek, nie ma czytających rodziców trudno 
od niego oczekiwać zainteresowania literaturą. 
Czytajmy sami, czytajmy dzieciom do snu lub w ciągu dnia.  Codzienne 
czytanie to ceremoniał, w którym nie chodzi tylko o książkę, ale o przytulenie, 
o poczucie bezpieczeństwa i poświęcenie uwagi.  To również świteny sposób 
na przyjemne spędzenie czasu i niezapomnianą zabawę.

Głośne czytanie:

- rozwija wyobraźnię  – zmusza do zastanowienia się i do analizy, jest     

przeciwieństwem telewizji, gdzie wszystko mamy podane jak ,,na tacy” 

-uczy myślenia logicznego, przyczynowo - skutkowego

-buduje więź między czytającym rodzicem i dzieckiem

-rozbudza ciekawość świata – dziecko odtwarza zachowanie ulubionych 

bohaterów, którzy służą mu za przykład, ważne by podsuwać dziecku 
wartościowe książki

-wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń

-kształtuje nawyk czytania- styczność dziecka z literaturą od najmłodszych lat 

wzbudza zainteresowanie literami i chęcią samodzielnego czytania 

-rozwija inteligencję emocjonalną, empatię, wrażliwość moralną

-pomaga radzić sobie z emocjami i problemami 

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik
Źródło: 
calapolskaczytadzieciom.pl



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródła: www.polki.pl
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Rzeżucha jest źródłem witamin i minerałów. 
Zawiera dużo witaminy A, B, C, E, K, PP i mikroelementów wapnia, 

żelaza, kwasu foliowego, magnezu, potasu, siarki , chromu, jodu. 
Ma właściwość zdrowotne i kosmetyczne:

Po 1.
wzmacnia kości – posiada znaczną ilość witaminy K, która nie pozwala z 
kości wypłukiwać minerałów, jak np. wapnia. 

Po 2.
chroni oczy -  dzięki barwnikom zawartym w rzeżusze możemy widzieć 
świat w  kolorach. Poza tym chroni siatkówkę oka przed 
promieniowaniem UV.

Po 3.
wzmaga apetyt- rzeżucha  usprawnia proces przemiany materii - idealna 
dla ,,niejadka”

Po 4.
poprawia stan skóry- wygładza skórę, ma działanie wybielające, 
rozjaśniające  

Po 5. 
wzmacnia włosy i paznokcie- pobudza do wzrostu cebulki włosowe, a 
płytka paznokciowa staje się odporniejsza na uszkodzenia 

Rzeżucha – dlaczego ją spożywać?



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Pokoloruj



Bezpieczenstwo

Dziecko bezpieczne w sieci.
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło:www.fdn.pl

W dzisiejszych czasach Internet to podstawowe źródło informacji. Z jednej strony to 
miejsce nawiązywania nowych znajomości, wymiany opinii, możliwości nieograniczonej 

komunikacji, a z drugiej strony to miejsce niebezpieczne i ,,zabijacz czasu”. 
Wychowując nasze dzieci chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, uwrażliwić na 

piękno otaczającego świata, wskazywać dobre postępowania, a odciągać od 
popełniania błędów.  

Niestety wielu z nas nie zastanawia się nad kwestią bezpieczeństwa dziecka w 
Internecie i nie kontroluje jego poczynań, mając nadzieję na chwilę spokoju… 

Na co zwrócić uwagę, żeby chronić dziecko przed mankamentami sieci i wytłumaczyć, 
jak najlepiej korzystać z walorów Internetu?   

Wskazówki: 
1. Ustal zasady korzystania z sieci adekwatne do wieku 
dziecka, m.in.: maksymalny czas spędzany w sieci, strony 
internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na 
niebezpieczne sytuacje.
2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. 
Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.
3. Załóż dziecku  bezpieczny profil, maksymalnie chroniący 
jego prywatność. 
4. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Naucz swoje 
dziecko, żeby nie otwierało wiadomości od nieznanych nadawców. 
Powiedz dziecku, że zawsze może zwrócić się do ciebie po pomoc 
i zapytać czy dany plik jest bezpieczny.
5. Włącz filtr antyspamowy. Jego zadaniem jest 
uniemożliwienie dostępu do stron z potencjalnie niebezpiecznymi 
treściami. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie 
zastąpić uwagi rodzica!
6. Zablokuj wyskakujące okienka (,,pop-up”). To dodatkowe 
treści, wyświetlane w nowych oknach przeglądarki. Często są to 
reklamy, jednak w dodatkowych oknach mogą się również pojawić 
bardziej niepożądane treści.   
7. Zainstaluj filtr rodzicielski. To program, który umożliwi 
kontrolowanie stron odwiedzanych przez Twoje dziecko w 
Internecie.
8. Zaproponuj dziecku korzystać z odpowiedniej wyszukiwarki. 
Dzięki tym witrynom dziecko zyska dostęp do ciekawych i 
bezpiecznych informacji.
9. Naucz dziecko szacunku dla innych Internautów i 
przekonaj, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo 
skrzywdzić. 
10. Zaufaj swojemu dziecku. Ono też potrzebuje prywatnej 
przestrzeni. Postaraj się zatem nie monitorować wszystkiego, co 
Twoje dziecko robi na komputerze. 



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: kamma38.chomikuj
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,,Święconka”
                          -Dorota Rozwens

Wracam z mamą dziś z kościoła
i koszyczek dumnie niosę,
bo w koszyku ze święconką
same smakołyki - proszę!

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Odszukaj dwie takie same pisanki

Wierszyk

Jest tu:

baranek cały z cukru,
babka, co lepi się od lukru,
biała kiełbasa, z masełkiem 
dzbanek,
sól, kromka chleba i pięć pisanek.
Są tutaj także kurczaczki z waty,
czekoladowy zając od taty.
Do dekoracji borówki, bazie -
są pod serwetką skryte na razie.
Co ze święconką w domu się 
stanie?
Zjemy ze smakiem ją na śniadanie.



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Pospiewajmy
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Piosenka ,,Marzec – czarodziej”
                                – zespół 

Fasolki

1. Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus - pokus:
i już pączki na patyku

i już trawka na śnieżniku.
Och, ten marzec - czarodziej!

2.  Chodzi marzec - czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus - pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie -kotki

Och, ten marzec -czarodziej!

3. Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.

Aż tu nagle hokus - pokus:
przez kałuże skaczą kaczki,

żółte kaczki - przedszkolaczki.
Och, ten marzec - czarodziej !

Piosenka ,,Wiosna tuż, tuż” 
                      -  słowa: B. Lewandowska, 

muzyka: L. Miklaszewski

1. Już ozimina szumieć 
zaczyna,

że nie powróci mróz.
I po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuż, tuż.
2. Śpiewa skowronek, 

dźwięczy jak dzwonek,
że gniazdo ma wśród zbóż.

I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż.

3. Krążą nad domem boćki 
znajome,

goście zza siedmiu mórz.
I po tym można od razu poznać,

że wiosna jest tuż.
4. Gdy zerwiesz bazie małe 

na razie, 
zaraz je w wodę włóż, 

to po tym można od razu 
poznać, 

że wiosna jest tuż, tuż!  

5.  Gdy wszystkim wkoło będzie 
wesoło, 

gdy nikt nie zmarznie już, 
to po tym można od razu 

poznać, 
że wiosna jest tuż, tuż! 



O czym mówi imię dziecka...

Milena 
imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza - miła, najmilsza; 

to osoba, która mocno stąpa po ziemi, od najmłodszych 
lat  potra sobie sama świetnie radzić

Imieniny: 24 I, 24 V 

Miłosz
imię pochodzenia słowiańskiego, oznaczające miłujący lub umiłowany; 

to osoba bardzo dociekliwa, która ciągle zgłębia swoją wiedzę 
 i nigdy nie osiada na laurach 

Imieniny:25 I, 25 II

Monika
pochodzenia greckiego, od słowa monos (jedyny, sam, samotny), 

dawniej imię nadawane jedynaczkom; spokojna, lubiąca ład i porządek
Imieniny: 4 V, 27 VIII

Maja
 imię o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu, wywodzi się od
 imienia nimfy, matki Hermesa albo od rzymskiej bogini przyrody, 

której imieniem nazwano miesiąc maj; to osoba subtelna, czuła, romantyczna
Zdrobnienia: Majeczka, Majka, Majcia

Imieniny: 9 IV, 1 V, 12 IX

Nadia
to skrócona forma imienia - Nadzieja, pochodzi od rosyjskiej wersji tego

 imienia- Nadieżdy; oznacza osobę błyskotliwą z poczuciem humoru
Imieniny: 15 V, 1 VIII, 30 IX

Natalia
imie pochodzenia łacińskiego, od słowa –dies natalis (dzień narodzin). 

Początkowo imię to nadawano dziewczynkom urodzonym podczas 
świąt Bożego Narodzenia ; to osoba subtelna i stanowcza

Imieniny: m.in. 27 VII, 26 VIII

Nikola
imię pochodzi od greckiego słowa ,,nikolaos” i oznacza osobę , 

która odniosła zwycięstwo dla swojego ludu; 
to osoba ambitna i zaradna, poszukuje księcia z bajki 

Imieniny: m.in. 1 I, 14 II, 6 XII

Norbert
imię pochodzenia staroniemieckiego od słów nord (północ)

 i beraht (błyszczeć, jaśnieć); oznacza: sławny mąż z północy; 
to osoba ambitna, inteligentna, sympatyczna

Imieniny: 6 VI

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://www.ksiegaimion.com/; www.dzidziusiowo.pl
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Krokusy

Słońce

Bociany

Żonkile 

Trawa

Jaskółki

Ptaki

Przebiśniegi

Tulipany

Listki

Połącz obrazek z opisem



Przepis!
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Mazurek wielkanocny
Składniki na ciasto kruche:
150 g mąki pszennej (typ 500)
100 g zimnego masła 
50 g cukru
szczypta soli
1 żółtko
1 łyżka kwaśnej śmietany 18%
Składniki na masę:
1 ½ szklanki orzechów wyłuskanych np.: włoskie, laskowe, migdały itp.
½ szklanki cukru pudru
kwaśnej śmietany 18%   ( ok. 2 łyżki- dodaję stopniowo, aż śmietana sklei orzechy z cukrem)   
Do ozdoby:
rozpuszczona czekolada, orzechy, bakalie itp.

Sposób wykonania:
Mąkę, cukier i sól mieszam ze sobą. Dodaję pokrojone na kawałki zimne masło, żółtko i śmietanę. Wszystko 
dokładnie siekam, aż do połączenia składników. Uformowaną kulę ciasta wkładam do lodówki, by dobrze się 

schłodziła. 
Następnie ciasto rozwałkowuję cienko i wykładam nim formę do pieczenia (średnica 24 cm) . Spód ciasta nakłuwam 

widelcem. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piekę na środkowej półce przez ok. 15 minut, aż 
ciasto się zarumieni. Po upieczeniu zostawiam do wystygnięcia.

W dalszej kolejności mielę (lub siekam) orzechy (mają być mocno rozdrobnione) i dodaję cukier puder, wszystko 
mieszam. Potem dodaję po niepełnej łyżce śmietany -masa ma być zwarta, ale dająca się rozsmarować. Gotową 

masę wykładam na przestygnięte ciasto. Zostawiam do zastygnięcia w temperaturze pokojowej. Następnie  
ozdabiam mazurka np. roztopioną czekoladą, orzechami, bakaliami.

Smacznego!

Pokoloruj mnie :)

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: kamma38.chomikuj



CO BYŁO PIERWSZE: JAJKO CZY KURA? - WG PRZEDSZKOLAKÓW
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,,Jajko, bo w jajku są pisklęta, a później jest albo kogut, albo kura.”

Mikołaj, 6 lat

,,Jajko było pierwsze, bo jakaś stara kura zrobiła jajko z młodą kurką.”

Grześ, 7 lat

,,Najpierw była kura. Kurę się kupuje, a potem znosi jajko.”

Kacper, 7 lat

,,Mój dziadek kupił jajko i z tego jajka wykluło się pisklątko, 

a potem rosło i rosło, aż urosło na kurkę.”

Ada, 6 lat

,,Kura spadła z nieba i wykluło się jajko.”

Witek, 7 lat

,,Kura, bo kurę kupuje się w sklepie.”

Krzyś, 7 lat

,,Myślę, że kura, bo bez kury nie byłoby jajka.”

Mikołaj, 6 lat

,,Pan Bóg stworzył na ziemi kury i dał do takich sklepów - co Pan Bóg stworzył.”

Bartuś, 7 lat

,,Kura, bo musi urodzić pisklę.”

Amelka, 7 lat

,,Żeby było jajko, to Pan Bóg musiał stworzyć kurę na ziemi, żeby urodziła jajko.”

Damian, 7 lat

,,Kura, bo miała spadochron i spadła na ziemię.”

Hubert, 6 lat

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
mgr Anna Hojny, nauczyciel
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Pokoloruj mnie.Wiosna



Opracowała: mgr Anna Słota, nauczyciel 
Źródło: Internet, www.edukacja.edux.pl, www.szkolnictwo.pl
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Pokoloruj mnie.

Wielkanocna  zgaduj  zgadula!
W ten świąteczny dzień

Każdy z nas się śmieje.

A woda nie z nieba,

lecz z wiader się leje.

Choć już Święta blisko,

Wiatr na dworze dmucha.

Na talerzu, w domu

Kiełkuje............

W wielkanocnym koszyczku         

będą leżeć  sobie.                                                                         

Zanim je tam włożę,

ślicznie  je ozdobię.     

Tyle w koszyczku   leży pisanek.

A pośród nich słodki...........

Upiecze go mama dla synka.

Upiecze go mama dla córek.

Na wielkanocnym stole

musi być pyszny..............



Znajdź drogę pisanek do koszyka

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: superkid.pl



Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato

Bajka „Wielkanocny zajączek”
 źródło:edux.pl                                                                                                                             

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Na dworze było zimno, pochmurno, padał deszcz. W pokoju, w łóżku 

leżał chory chłopiec, nudziło mu się, nikt do niego nie zaglądał. 
Tata był jeszcze w pracy, natomiast mama gotowała w kuchni obiad i 
ucierała masło na krem. Był to czas przed wielkanocny, dlatego miała 
dużo pracy: piekła baby, mazurki, ciastka. Z kuchni do pokoju chłopca 
dochodził wspaniały zapach pieczonego ciasta.

- Mamo - słychać było wołanie
- Maamoooo - chłopiec już niecierpliwie wołał swoją 
mamę.
- Słucham, synku! - słychać było delikatny głos, mama 
wyjrzała z kuchni.
- Wiesz, że jestem zajęta?
- Ale mi się nudzi… proszę Cię, chodź opowiedz mi 
jakąś bajkę, nalegał chłopiec. Mama weszła do 
pokoju, podeszła do łóżka i ręką dotknęła jego czoła. 
- Mateuszku, masz gorączkę.. chwilkę usiądę koło 
Ciebie, zanim mnie zawołałeś, wsadziłam do pieca 
blachę z ciastem, więc na czas pieczenia opowiem Ci 
bajkę, ale obiecaj mi, że później będziesz grzecznie 
leżał w łóżku, bo inaczej nigdy nie wyzdrowiejesz.
- Obiecuję Ci mamo, ale teraz mi opowiedz.
Mama przysunęła do łóżka Mateuszka krzesło, usiadła, 
przez chwilkę zamyśliła się. szukała odpowiedniej bajki.
- Wiem, po chwili odezwała się…- opowiem ci bajkę o 
pewnym chłopcu. 

Mateuszek ułożył się wygodnie w łóżku był gotowy to słuchania. 
Mama zaczęła opowiadać - Dawno , dawno temu kiedy jeszcze na świecie 
były wróżki, w małym miasteczku ze swoją rodziną mieszkał chłopiec o imieniu 
Adaś. Ale był to niedobry Adaś, więc w ogóle nie miał przyjaciół. Uciekały 
przed nim wszystkie zwierzęta, małe dzieci z miasteczka. Był zawsze zły na jego 
buzi nie było nigdy uśmiechu tylko grymas. 



Nawet swojej siostrze robił krzywdę: to ciągnął ją za włosy, to do jej pokoju 
wrzucał żaby… cieszył się kiedy ona krzyczała ze strachu. Zawsze trzymały mu 
się głupie żarty. Sąsiadom nie mówił dzień dobry, nie znał żadnych dobrych 
słów ani dziękuję, a już nie mówiąc o przepraszam. Taki to był ten Adaś. 
Mama Adasia kochała swojego syna, ale nie mogła patrzeć na jego złe 
zachowanie. 
Było to przed świętami wielkanocnymi. Cała rodzina miała dużo pracy. Tylko 
Adaś nie miał nic do roboty, chodził i przeszkadzał. Tata Adasia malował płot 
i kiedy na chwilę przerwał swoją prace i poszedł do domu, Adaś wziął taty 
pędzel, umoczył w farbie i pomalował swojemu psu ogon. Mama usłyszała 
przeraźliwe skomlenie, kiedy wybiegła z domu i zobaczyła, co się stało i co 
zrobił jej syn, była zła i przez złość powiedziała do Adasia – Ja nie chce mieć 
takiego niedobrego syna i chcę, aby spotkała Cię kara. Kiedy mama 
wypowiadała te słowa, akurat przelatywała wróżka. Usłyszała jej słowa, jej 
również nie podobało 
się zachowanie Adasia. Inne wróżki opowiadały jej o nim. Postanowiła go 
ukarać, ale jeszcze nie wiedziała jak. 
Nadeszła wielkanocna sobota. Tego dnia Adaś od rana myślał aby coś 
zrobić złego ,nie lubił świąt i nie lubił jak wszyscy są uśmiechnięci i mili dla 
siebie. Tata Adasia przyniósł do domu żywego zajączka, którego znalazł na 
drodze koło ich domu.Szarak był mały, wystraszony. Tata powiedział, że 
zajączek oddalił się od swojej norki i trzeba się nim zaopiekować. 
Adaś zaoferował swoją pomoc i że zaniesie go do klatki, ale w głowie miał 
już szatański plan. Kiedy wyszedł z domu, wyciągnął zająca z koszyka, 
przywiązał do jego nogi puszki. Śmiał się, kiedy widział uciekającego 
zajączka z puszkami przywiązanymi do nogi, Widziała to wróżka, rzuciła czar 
na Adasia - zamieniła go w takiego samego zajączka. 
Zrobiło się ciemno, mama szukała Adasia, ale nie znalazła syna - na 
podwórku zamiast Adasia, stał koszyk, a w nim mały zajączek.
Podeszła do niego i zauważyła na jego szyi łańcuszek, taki sam, jaki dała 
Adasiowi na urodziny. Zrozumiała, że to jest jej syn i domyśliła się, że został 
ukarany przez wróżki. Zabrała koszyk do domu, postawiła go na stole koło 
talerza z pisankami i babką wielkanocną. 
I tak skończyła się historia niedobrego Adasia i od tego czasu właśnie 
zajączek jest w koszyczku wielkanocnym, tymi słowami zakończyła swą 
opowieść mama Mateuszka. 
-Synku, śpisz? Ale już nie otrzymała odpowiedzi.
Mateusz spał, pewno śni mu się zajączek Adaś ukarany za swe złe 
zachowanie. 
Mama podniosła się z krzesła i poszła do kuchni wyjąć ciasto z piekarnika.
Następnego dnia rano Mateuszek obudził się bardzo wcześnie, wszedł do 
pokoju mamy i powiedział:
- Mamo, już nie mam gorączki… jestem zdrowy i mogę skakać jak 
Wielkanocny Zajączek. Podszedł do mamy i mocno się do niej przytulił. 
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