
TEMATYKA TYGODNIA: WKRÓTCE WIELKANOC  

WTOREK 31 marca 2021r, Wielkanocne pisanki  

 

Drogie przedszkolaki, wczoraj omówiliśmy zwyczaje związane z Świętami wielkanocnymi, a dzisiaj jak 

myślicie? O czym będziemy mówić?  

1. Rozwiążcie rebus. 

 

  

Kto zgadł? Brawo!! Dzisiaj będziemy rozmawiać o pisankach.  

 

2. Słuchanie wiersza Krystyny Różeckiej  „Pisanki”. 

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 kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

Rozmowa na temat treści wiersza:  

- co było na każdej z pisanek?  

- Ile było pisanek? 

- Czy były wesołe czy smutne? 

 



3.Wyjaśnienie pojęć: 

Pisanka - zwyczajowa nazwa jaj, zdobionych różnymi technikami. 

Kraszanka - pochodzi od metody barwienia jaj, tak zwanego kraszenia, które polegało na farbowaniu na 

jednokolorowo, bez wzoru. 

Możecie obejrzeć filmik, w którym zobaczycie różne rodzaje pisanek.   

https://www.youtube.com/watch?v=GxyHrdgTxQs&t=105s&ab_channel=MagdaZem%C5%82a 

 

4. „Wyścigi z jajkiem” - zabawa ruchowa z wykorzystaniem ugotowanego jajka i łyżki. Ruchu nigdy nie za 

wiele. Jako atrakcję wykonajcie proszę poniższe polecenie. 

Zapraszamy do zabawy dziecko z rodzicem lub wszystkimi członkami rodziny. Pierwsza osoba ma położone 

na łyżce jajko. Biegnie do wyznaczonego miejsca i  z powrotem,  ( można ustawić przeszkody z krzeseł, 

poduszek) podając  łyżkę następnej osobie. Wygrywa ta, która nie upuści jajka. Dla utrudnienia można 

położyć na łyżce jajko styropianowe lub piłeczkę pingpongową  

 

5. Wielkanocna niespodzianka – ilustracja ruchowa wiersza P. Siewiera – Kozłowskiej pt. „Czy to jajko czy 

nie jajko?”   

W gniazdku jajko raz leżało (dzieci leżą na dywanie, zwijają się w kulkę), które dziwnie popękało. 

Wyszła z jaja głowa mała (dzieci wychylają głowę, obracają ją na boki), małym oczkiem zamrugała (mrugają 

oczami). 

Na niej dziobek też malutki (usta zwijają w dziubek), co rozjaśni wszystkie smutki. 

A na końcu małe nóżki (dzieci rozprostowują nogi), każda nóżka ma pazurki (poruszają palcami stóp). 

Jeszcze tylko ogon mały (pokazywanie rękami ogona). 

Oto kurczak doskonały (dzieci wstają i prezentują wygląd kurczaka wskazując na siebie). 

 



6. Praca plastyczna. Wydrukujcie dowolna pisankę i ozdóbcie ją wg własnego pomysłu i materiałów 

plastycznych dostępnych w domu. Jednak pamiętajcie o jednej zasadzie- ten sam kolor nie może być obok 

siebie.  Powodzenia! "#$%  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/jajka-wielkanocne 

Jeśli któreś z dzieci będzie miało ochotę może wykonać zadania z Karty Pracy, strony 60-61.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=62 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych i ciepłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz mokrego Śmigusa-
Dyngusa🐥🌸🐥🌸 
 
 

 


