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Witajcie kochani! Dziś już piątek! 

Zapraszam będzie interesująco i śpiewająco. 

 

 BLOK TEMATYCZNY: ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

TEMATDNIA: PISANKI KRASZANKI 

Cele: 

- rozwijanie inwencji twórczych, kreatywności i pomysłowości 

- zachęcanie do zabaw z muzyką 

AKTYWNOŚĆ: 

Muzyczna, artystyczna 

 

 

   

Dziś zaczynamy powitanką  zajączka. 

wiecie?   

Czy marchewkę najlepszą n  

Witam wszystkich dziś zebranych,  

Małych, dużych i tych rozgadanych.  

Czy już wiecie, kim ja jestem?  

Tak, zającem naprawdę uwierzcie. 

 Co przynoszę Wam, nie a świecie?  

Nie!  

gości. 

Przynoszę Wam wiele radości 

Stos pisanek do zabawy pośród  

miłych 
 



 
Zabawa ruchowa Uwaga jajko”( potrzebna piłka lub kulka z gazety) 

Chodzimy  Chodzimy  swobodnie po pokoju , trzymając w dłoniach piłeczkę– jajko. 
Na hasło Uwaga, jajko! zatrzymujemy się i podrzucamy piłkę do góry, staramy się 

złapać piłkę – jajko. Uważajmy aby się nie stłukło!  

 

Zabawy z wielkanocną piosenką 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8 

 

„Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem” 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku, 

Przykucnął za płotem – hop 

i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu, 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

      Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

Zając i kurczaki Wielkanoc zwiastują                                                                                    

I  razem z radością jajeczka malują                                                                                

Różne wzorki na nich będą kolorowe                                                                                 

Kwiatki i listeczki i bazie marcowe. 

Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

      Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

Idą chłopcy droga, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa 

Śmigus – dyngus! – krzyczą 

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią… 

Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

      Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

Babcie i mamusie pyszne ciasta robią                                                                                

babki i mazurki Wielkanoc ozdobią,                                                                                

szynki i kiełbaski od rana gotują                                                                                   

Święta Wielkanocne pyszne nam szykują  

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8


Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

      Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

Tańczą i śpiewają dzieci dziś wesoło                                                                                

i życzenia wszystkim rozdają wokoło                                                                          

Zdrowia, pomyślności, i ze Świąt radości                                                           

uśmiechów bez liku pisanek w koszyku 

Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

      Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

Porozmawiajmy o piosence: 

- Jakie zwierzątka występowały w piosence?                                                              

- Co robiły mamusie i babcie?                                                                                     

- Kto polewał dziewczynki wodą? Jak nazywa się ta tradycja? 

Jeśli macie ochotę posłuchajcie piosenki raz jeszcze, zatańczcie jak tylko 

chcecie… 

 

Czyje mogą być te elementy świąteczne? Przeczytajcie proszę a dowiecie się. 

 

To pisanki Eweliny.              To babka Beaty.  

 
Teraz przygotujcie kilka wydmuszek lub ugotujcie jajka i zapraszamy do 

wykonywania kolorowych pisanek , kraszanek wspólnie z całą rodzinką. Udanej 

zabawy. 

 

Zdobienie jajek dawniej i dziś. Jak to się robi w waszych domach (rozmowa rodzica z 

dziećmi). 

Rozmowa malowanie gorącym woskiem, a także ostatnio modne barwniki do jaj. 

Dzieci podają sposoby zdobienia jaj w swoich domach. 

Oglądanie kraszanek z dziećmi o tradycyjnych sposobach barwienia jaj – cebula, 

wydrapywanie wzorów, oraz pisanek na obrazkach. Wyjaśnienie pojęć kraszanki, 



pisanki. 

Wyjaśnienie pojęć: kraszanki-jednokolorowe jajka, 

 pisanki-jajka ozdobione wzorami. 

 

 

Oto pomysły na ozdabianie jajek aby powstały piękne ozdoby wielkanocne. 

https://youtu.be/mwWgC626krE 

https://youtu.be/mwWgC626krE


Zobaczcie poniżej przesyłamy Wam jak można uzyskać wymarzony kolor pisanki. 

 



 Karty pracy 1 

 

  

 



 
  



DZIĘKUJEMY TO JUŻ WSZYSTKO NA DZIŚ ŻYCZYMY WESOŁYCH 

ŚWIĄT  I NIE ZAPOMNIJCIE O ŚMINGUSIE DYNGUSIE!  

DZIŚ NA ŚWIĄTECZNY CZAS NIEPODZIANKA DLA CHĘTNYCH W 

POSTACI PREZENTU WIELKANOCNE KODOWANIE. (Przesłana będzie w 

oddzielnym folderze). 

EWELINA SAŁATA I  BEATA GOŁYSKA. 

 

  


