
Propozycja zajęd na środę, 31.03.2021r 

Witajcie Jeżyki. 

Jak Wam idzie przygotowanie do świąt? Czy pomagacie swoim rodzicom                                             

w przedświątecznych porządkach? 

Zapraszamy Was byście na chwilkę oderwali się od zajęd i spędzili z nami kilka chwil. 

Na dzisiejszych zajęciach będzie troszkę muzyki i matematyki. 

Temat zajęd: „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”. 

Cele: 

- rozwijanie pamięci muzycznej 

- kształtowanie atmosfery świąt 

- umuzykalnienie dzieci 

- zapoznanie z różnymi rodzajami wag 

- kształtowanie umiejętności ważenia 

 

Zaczynajmy!!! 

1.Przywitanie: zabawa integracyjna „Każda rączka” 

 

Każda rączka, każda rączka 

pięć paluszków ma, pięć paluszków ma, 

paluszki składamy, wszystkimi klaskamy 

raz i dwa, raz i dwa. 

 

Prawa rączka, lewa rączka 

pięć paluszków ma, pięć paluszków ma, 

paluszki witamy, głośno przeliczamy, 

ty i ja, ty i ja. 

1, 2, 3… 

2. Posłuchajcie proszę piosenki „Pisanki, kraszanki” 

https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw&list=PLAk-

V4uvi7M9b2KSKVItcJNK4ioycSjqd&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw&list=PLAk-V4uvi7M9b2KSKVItcJNK4ioycSjqd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw&list=PLAk-V4uvi7M9b2KSKVItcJNK4ioycSjqd&index=7


1) Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

2) Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, aż goście świąteczni do drzwi zapukali 

Wielkanocni goście czasu nie tracili 

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta 

 

Porozmawiajmy chwilkę o piosence. 

- Jaki nastrój panował w piosence? 

- Ile zwrotek miała piosenka? 

- O jakich świętach opowiadała piosenka? 

- Jakie zwierzęta występowały w piosence, a które są symbolem świąt Wielkanocnych? 

- Jakie jajka oprócz pisanek występowały w piosence? 

 

Czy wiecie, że są różne sposoby malowania jajek? 

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

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

słomek. 



 

- kraszanki – jajka gotuje się w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze 

składników naturalnych 

 

 

- drapanki – powstają przez drapanie ostrym narzędziem ubarwionej powłoki jajka 

 



- oklejanki – ozdabia się je skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również 

nicią lub włóczką wełnianą 

 

- nalepianki – są znane w okolicach Łowicza i Krakowa; powstają przez ozdabianie skorupki 

jajka różnobarwnymi wycinankami z paieru. 

 
 

Teraz już wiecie jak wyglądają poszczególne jajka zdobione na święta wielkanocne, 

zapamiętajcie ich nazwy i jak się je robi. 

A teraz włączcie jeszcze raz piosenkę i wspólnie spróbujmy głośno zaśpiewad. 

Damy radę? Pewnie, bo kto jak nie my!!!! 

 

3. Teraz przyszła pora na zajęcia matematyczne.  

Poniżej znajdziecie kilka pisanek. Jeśli macie taką możliwośd możecie je sobie wydrukowad, 

wtedy rozwiążcie działanie i wynik pokolorujcie takim samym kolorem jak pisanka z 

działaniem. Jeśli nie macie możliwości wydrukowania to nic się nie dzieje, wystarczy, że 

zerkniecie na komputer i rozwiążecie prawidłowo działanie. 

Powodzenia.  

 

Pewnie jesteście ciekawi czy mamy na dziś przygotowane karty pracy do tematu? Oczywiście 

tak! 



- karta pracy strona 53 – podzielcie nawy obrazków na sylaby, a następnie na głoski. 

Zamalujcie odpowiednią liczbę okienek i kółek. Przeczytajcie napisy w ramkach i połączcie je 

z właściwymi obrazkami. 

- karta pracy, strona 54 i 55 – nazwijcie różne sposoby ozdabiania jajek na Wielkanoc, 

powiedzcie, jakie czynności należy wykonad, by zabawid jaja w cebuli, powiedzcie, który ze 

sposobów ozdabiania jajek podoba się Wam najbardziej. Pokolorujcie pisanki według 

własnego pomysłu. 

 

Kochani na dziś już kooczymy. 

Bardzo mile będą widziane Wasze kolorowe jajka. Pomalujcie, zróbcie zdjęcia i wstawcie na 

naszą stronę na fb. 

Żegnajcie i do zobaczenia jutro. 

N. Nalepa 

E. Dziedzic - Godlewska 

 

Mam do Was jeszcze jedną prośbę, przygotujcie sobie na czwartkowe zajęcia: 

- skorupkę z jajka, najlepiej 2 połówki lub małą doniczkę 

- owies, pszenicę lub rzeżuchę 

- watę do rzeżuchy lub ziemię do zboża 
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