
 30.03.2021 

 

Witajcie kochane „Leśne ludki” we wtorek! 

 

 

 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: PISANKI, KRASZANKI JAJKA MALOWANE 

 

Cele zajęć: 

- rozwijanie mowy, 

- zapoznanie z symboliką Świąt Wielkanocnych, z różnymi sposobami zdobienia jajek 

dawniej i dziś  

- kształtowanie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami 

- rozwijanie twórczości plastycznej; 

 

 Edukacja na dziś to aktywność językowa i plastyczna 

Zaczynamy... 

 

1. Przywitajcie się z rodzicami i rodzeństwem: 

Wszyscy są witam Was  

Zaczynamy już czas 

Jestem ja, jesteś ty 

Raz, dwa, trzy… 

 

Link z melodią i słowami: https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

 

2. Zapraszamy Was teraz do małego Quiza o Wielkanocy 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


Link do Quiza: 

https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-

wielkanocnyquizdlaprzedszkolakow?fbclid=IwAR1Tu8OkKKUs0CIvxv7Pl5fprO9q5RFamG

qHp42RlLtmyuSIX7JoDYL2aY 

 

3. „Zwyczaje wielkanocne” – dzieci swobodnie wypowiadają się na temat tradycji 

wielkanocnych. (co zapamiętaliśmy z wczorajszych zajęć) 

„Lubię święta, bo...” - rodzic zaczyna zdanie, dzieci kończą. Dziecko mówiąc o swoich 

odczuciach trzyma w ręku maskotkę - owieczkę, kiedy skończy, podaje ją rodzeństwu lub 

rodzicowi. 

 

4. A teraz zagadki:  

Kura je zniosła, mama przyniosła 

Ugotowała i dzieciom podała.  

(jajko) 

 

Choć zniosła je bura kurka, 

Wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

Święcone dodając szyku. 

(Pisanka) 

 

Dziś mama lub tata przeczyta wam kilka informacji o pisankach: 

Pisanki – na skorupce gorącym, roztopionym woskiem rysuje się różne wzory, a następnie 

zanurza jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się między innymi szpilek, igieł, 

słomek i drewienek lub nanosi proste elementy graficzne rozgrzanym końcem świecy. Pisanki 

są znane w regionie Białegostoku. 

Kraszanki – (zwane też malowankami ) – jajka gotuje się w wywarze barwnym, dawniej 

uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych:  

brązowy: łupiny cebuli,  

czarny: łupiny orzecha włoskiego,  

żółty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka,  

fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy,  

zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka, 

różowy: sok z buraka.  

Drapanki – powstają przez drapanie ostrym narzędziem ubarwionej powłoki jajka. 

https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-wielkanocnyquizdlaprzedszkolakow?fbclid=IwAR1Tu8OkKKUs0CIvxv7Pl5fprO9q5RFamGqHp42RlLtmyuSIX7JoDYL2aY
https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-wielkanocnyquizdlaprzedszkolakow?fbclid=IwAR1Tu8OkKKUs0CIvxv7Pl5fprO9q5RFamGqHp42RlLtmyuSIX7JoDYL2aY
https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-challenges-wielkanocnyquizdlaprzedszkolakow?fbclid=IwAR1Tu8OkKKUs0CIvxv7Pl5fprO9q5RFamGqHp42RlLtmyuSIX7JoDYL2aY


Oklejanki – (naklejanki) ozdabia się je skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, 

tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą.  

Nalepianki – są bardzo znane w okolicach Łowicza i Krakowa. Powstają poprzez ozdabianie 

skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

 

5. Obejrzyjcie teraz proszę film o pisankach i kraszankach: 

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

 

6. „Wielkanoc”- ćwiczenie z książki cz.3,s. 44.  Pokoloruj pisankę według wzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


7. Zabawa ruchowa „Wyścig z pisankami".  

Przygotujmy  

• łyżkę drewniana lub metalową  

• jajko a może lepiej małą piłkę lub klocek  

• linię startu oraz mety  

 

I bawimy się… Dziecko przenosi na łyżce „jajko”, starając się żeby nie spadło z łyżki. Teraz 

czas na kolejnych domowników! 

 

8. A teraz kolejna zagadka: 
 

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. 

Wychodzą spod skrzydła, tuż przed Wielkanocą. 

 

A teraz wykonamy wielkanocnego kurczaczka.  

Przygotujcie: kartki: żółta, czerwona, zielona, mazak czarny, klej, nożyczki. 

Wytnijcie:  

- 4 koła w kolorze żółtym (1 większe, 3 mniejsze), 

- 2 koła kolorze czerwonym, 

- 1 kwadrat w kolorze czerwonym; 

Następnie złóżcie na pół: 2 mniejsze koła w kolorze żółtym, 2 koła w kolorze czerwonym 

oraz czerwony kwadrat.  

A teraz ułóżcie wszystkie elementy według podanego wzoru i przyklejcie je do na kartkę 

 

 

 

9. Na koniec posłuchajcie piosenki o pisankach: 

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

TO TYLE NA DZIŚ! 

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


POZDRAWIAMY I ŚCISKAMY- WASZE CIOCIE: GRAŻYNA 

PONIEWIERSKA I ARLETA CIEŚLIK 

 

Gratisik do pokolorowania 

 

Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 2 

 


