Anastazja Rekucka
Wielkanocny stół
Jajka stoją już na stole
Szykują się święta.
Dzieci tańczą i się radują,
Dorośli posiłek przygotowują.
Chleb pojawia się na stole.
Wesoło się robi.
Wszyscy spieszą do kościoła,
Jajeczko poświęcić.
Po powrocie wszyscy razem
Do stołu siadamy.
I radośnie wszyscy razem ucztę zaczynamy.
A stół z nami też ucztuje.
Cały wystrojony,
Stoi dumny, elegancki, w bazie przystrojony.

Maciej Klimek
Wielka Noc
Wielki dziś był dzień.
I zaczęły się Święta.
Ekran telewizora został wyłączony,
Lalki siostry poszły spać,
Młodszy brat bawi się cicho,
Ja posprzątałem w pokoju.
Zaczęła się noc.
Ołówek napisał: Wielka Noc
Cos się stanie? – tego nikt nie wie.

Stanisław Szewczyk
** *
Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt.
Przypomina nam o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Zaczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Śmigus- Dyngus.
Podczas śniadania wielkanocnego dzielmy się jajeczkiem.
Tradycją jest malowanie pisanek, oblewanie się wodą w lany poniedziałek.
Jednym z symboli wielkanocnych jest zajączek,

Który w innych krajach przynosi czekoladowe jajka.

Bruno Skalski
Dlaczego święta?
Dzieci lubią święta, ponieważ wtedy nie chodzą do szkoły.
Boże Narodzenie, Wielkanoc …
„Idą święta!” – wołają.
Chętnie bawią się, biegają, o wolnym czasie rozmawiają,
Gdy z rodziną się spotykają.
Tata, mama, brat, siostra, choinka, koszyk – w święta je spotkacie.
„Dlaczego się cieszycie?”
„Bo idą święta!” – wołają dzieci.
Ula Falińska
***
Święta to czas rodzinnej radości.
Pytanie tylko, o jakie święta chodzi.
O jakie? O wielkanocne.
Ach, mój panie. Co to? Jakaś noc czy śniadanie?
Mówiąc szczerze, to przychodzi zając mały
I jest bardzo, bardzo cwany.
Ach, więc to jest ta Wielkanoc?!
Tak, właśnie to! I jest jeszcze cukrowy baranek, i pisanki kolorowe.
Więc lecę do domu, aby przygotować pisankę oraz z cukru baranka.
Ola Dziewulska
***
Święta to czas radości.
W niedzielę palmową idziemy do kościoła.
Potem malujemy jajka
I robimy kartki świąteczne.
W święta spotykamy się z rodziną,
składamy sobie życzenia.
W lany poniedziałek oblewamy się wodą.
To magiczny czas.
Witold Rybarczyk
Święta Wielkanocne
W niedzielę przychodzimy ….
do kościoła.

A tu co? Palmy!
Dzieci myślą: „Coś się dzieje. Ksiądz je święci!”
W czwartek co roku …
znów dziwy!
Ksiądz …. myje nogi ludziom!
Znowu pytanie: co tu się dzieje?
W piątek przychodzimy…
kościół zamknięty!
Czytamy Biblię i się dowiadujemy:
Jezus dzisiaj umarł.
Mama mówi, żebyśmy malowali jajka.
Myślimy; „Po co?”
W sobotę idziemy z koszyczkami.
Znów dziwy No, dajcie spokój!
Ksiądz święci jedzenie!
Taki zwariowany jest ten tydzień!

AKROSTYCH – wiersz tak skonstruowany, by pierwsze litery poszczególnych
wersów układały się w wyraz, wyrażenie
Antoni Wiśniewski
***
Wielkanoc, Pan Jezus zmartwychwstał
I dziś ucztujemy.
Ekscytujący czas.
Lubię te święta.
Kura znosi jajka, które dekorujemy.
Alleluja! Ksiądz biega po kościele.
Noc jest wspaniała
O, widać zająca!
Ćwierkają radośnie ptaki.
Jan Możański
***
Wielkanoc jest wspaniała!

I nie mówię tego, bo ktoś mi kazał.
Ekscytująca. Bardzo ją
Lubię.
Kiedy rozpoczyna się śniadanie, nie myślę o szkole,
A o świętach. One są lepsze
Niż Sylwester.
Ostatnie dni postu mijają. Zajadamy pyszne mojej babci
Ciasto.
Adam Burchard
***
Jajka to świąteczne potrawy,
Ale też ozdoby wielkanocne.
Już za kilka dni zaczynają się.
Kwiecień to miesiąc z Wielkanocą.
Około 5 kwietnia początek.

