
Czwartek, 01.04.2021 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Pisanki, kraszanki 

Cele ogólne: 

• kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości;  

• rozwijanie słownika czynnego;  

• poznanie tradycji związanych z Wielkanocą;  

• rozwijanie percepcji wzrokowej, kodowanie i odkodowywanie;  

• kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 

mięśniowych,  

• poznanie różnych sposobów dekorowania jajek; 

 

 

Przebieg dnia: 

1. Powitanka: „Przywitajmy się wesoło” 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

2. „Wielkanocne pisanki” – zabawa dydaktyczna. Rodzic przygotowuje 

10 (wyciętych z kartki) szablonów jajek. Każdy powinien być inny, jeśli 

chodzi o kolor i wzór. Rodzic przecina jajka na pół – w pionie, poziomie, 

liniami szarpanymi, falistymi itd. Rozsypuje na dywanie połówki jajek i 

prosi dziecko, aby znalazło połówki tego samego jajka. Dziecko układa 

je, przelicza i opowiada o cechach pisanek. 

3. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem tekstu rymowanki: 

„Jajeczko, jajeczko, jesteś pisaneczką”. Dziecko wypowiada rymowankę, 

dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi ruchami: jedna 

sylaba – przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie) 

4. Wysłuchanie piosenki „Pisanki” 

https://www.youtube.com/watch?v=_5iP1m91a8Q 



Słowa piosenki „Pisanki”  (sł. Krystyna Różecka, muz. Franciszka Leszczyńska) 

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 na trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiateczki, a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

Rodzic omawia z dzieckiem treść ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

elementy pojawiające się na kolejnych pisankach: 

• Co było namalowane na pierwszej pisance? 

• Co było namalowane na drugiej pisance? 

• Co było namalowane na trzeciej pisance? 

• Co było namalowane na czwartej pisance? 

• Co było namalowane na piątej pisance? 

5. „Pisanki, kraszanki”- zabawa dydaktyczna. Większość z nas 

wielkanocne jajka nazywa „pisankami”, ale jak się okazuje to co czasami 

nazywamy pisanką w rzeczywistości nosi inną nazwę. Warto zaznaczyć, 

że „pisanka” jest to zwyczajowa nazwa jajek, które zdobimy na 

Wielkanoc. Zatem wyróżniamy następujące rodzaje pisanek: 

– drapanki, które powstają poprzez wydrapywanie na wcześniej zabarwionych 

jajkach różnych wzorków, 

– kraszanki powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej 

uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych, 

– pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie (dawniej: 

pisanie) na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie 

jajka w barwniku. 



– oklejanki lub też naklejanki przyozdobione sitowiem, płatkami, skrawkami 

kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą 

itp. 

– nalepianki powstają przede wszystkim przez ozdabianie skorupki jajka 

różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

– ażurki są wykonywane z wydmuszek. 

6. Praca z obrazkiem Karta Pracy cz.3 s.45 – rozwijanie percepcji 

wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci wyszukują wielkanocne 

symbole pokazane na górze i kolorują je według wzoru. 

 

 

 

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy 

programowej. Proszę je wykonać stosownie do możliwości 

Państwa i dzieci. 

 

 

 

 


