
 

 

Dzień dobry we wtorek 

 
 

Dziś zapraszam Was  do zapoznania się ze zwyczajem ozdabiania  

jaj na Wielkanoc. Poznacie różne sposoby ich dekorowania.  

Sami również wykonacie własną pisankę. 

Zapraszam do zabawy. 

 

1. „Pisanki” – drodzy Rodzice zapytajcie dziecko: 

 Czym są pisanki? 

 Jakie metody ozdabiania jajek znasz? 

Opowiedzcie dziecku jakie wy macie doświadczenia z dzieciństwa 

związane z ozdabianiem jajek na Wielkanoc. 

Następnie pokarzcie poniższe zdjęcia prezentujące pisanki 

opowiadając jednocześnie o technice ich zdobienia np. kraszanek, 

oklejanek, drapanek, nalepianek czy zdobionych woskiem. 

 



 
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 kraszanki – by jajka uzyskały pożądany kolor gotuje się je w 

naturalnych wywarach, np. z buraka, cebuli czy żyta 

 oklejanki – są to jajka otoczone włóczką, tkaniną lub płatkami 

kwiatów 

 nalepianki – to jajka, na które przykleja się wycinanki z kolorowego 

papieru 

 drapanki – wzory wydrapuje się ostrym narzędziem na wcześniej 

zabarwionej skorupce 

 zdobione woskiem – za pomocą szpilki na jajko nanoszony jest 

gorący wosk, tworząc wzory. 

 

2. „Piękne pisanki” – zabawa ruchowa na podstawie tekstu „Pisanki”. 

Proszę przeczytać tekst wiersza, a dziecko w tym samym czasie  

wykonuje czynności wynikające z jego treści zgodnie z Państwa 

podpowiedzią. 

 

Leżą w koszyku piękne pisaneczki. (dzieci leżą na dywanie) 

Kolorowe, malowane, ładnie układane. (wstają i pokazują dłońmi 

na swoje ciało) 

Pierwsza ma kropeczki (maluje kropeczki palcami w powietrzu) 

Druga gwiazdki złote (imituje rękoma gwiazdki) 



A na trzeciej siedzi malowany kotek. (porusza się po pokoju  

na czworakach mrucząc i miaucząc) 

 

3. „Znajdź połówkę” – zabawa matematyczna. W tej zabawie potrzebne 

będą papierowe pisanki. Jeśli macie Państwo możliwość wydrukowania 

to dodaję gotowy materiał ( dołączony w formie pliku PDF  

do dzisiejszych zajęć), jeśli nie to proszę z kolorowego papieru wyciąć 

jajka różnej wielkości (małe, średnie, duże). Potrzebne będzie kilka 

zestawów. Będą również potrzebne do kolejnej zabawy. 

Cztery jajka różnej wielkości proszę przeciąć na pół i rozłożyć  

na podłodze przed dzieckiem. Jego zadaniem będzie znaleźć parę  

do wybranej połówki. 

 

4. „Czy to jajko, czy nie jajko?” – zabawa ruchowa na podstawie wiersza 

P. Siewiera-Kozłowska. Rodzic czyta wierszyk a pociecha ilustruje go 

ruchem. W razie potrzeby Rodzic podpowiada jak to zrobić. 

 

W gniazdku jajko raz leżało, (dziecko leży na dywanie, zwinięte  

w kulkę) 

które dziwnie popękało. 

Wyszła z jaja głowa mała, (dziecko wychyla głowę obracając ją na 

boki) 

małym oczkiem zamrugała (mruga oczami) 

Na niej dziobek też malutki, (usta zwija w dzióbek) 

co rozjaśni wszystkie smutki. 

A na końcu małe nóżki (dziecko rozprostowuje nogi) 

każda nóżka ma pazurki (porusza palcami stóp) 

Jeszcze tylko ogon mały (porusza pupą) 

Oto kurczak doskonały. (dziecko wstaje i wskazuje na siebie) 

 

5. „Pisankowe rytmy”- zabawa matematyczna. Rodzic układa dowolny 

rytm z wykorzystywanych w poprzedniej zabawie pisanek np.  

 różowe, fioletowe, różowe…. 

 małe, duże, średnie, małe……. 

 żółte w kwiaty, niebiesko – żółte, fioletowe, żółte….. 

Zadaniem dziecka jest kontynuowanie rozpoczętego rytmu. Proszę 

pilnować poprawności wykonywanych przez dziecko działań  



i pamiętać o stopniowaniu trudności. Wyżej wymienione układy to 

tylko przykład. Każde dziecko jest inne, dla jednego będą one łatwe   

dla drugiego trudne. 

 

6. „Kurczaczek w pisance” – praca plastyczna. 

Do wykonania pracy będzie potrzebny dołączone do dzisiejszych zajęć 

szablony jajka, lub narysowany przez rodzica szablon. Potrzebne będą 

również dostępne w domu różne materiały dekoracyjne np.: kolorowy 

papier, bibuła, cekiny, piórka itp. Jeśli nie posiadacie Państwo w domu 

opisanych poniżej materiałów proszę się nie martwić i uruchomić 

wyobraźnię, zawsze można użyć czegoś w zastępstwie  

 

 Malujemy wymyślony wzór na połówce pisanki i przyklejamy cekiny, 

pompony itp. 

 Bibułę drzemy na małe kawałeczki 

 Wyklejamy bibułą mniejsze „jajko” – kurczaczka 

 Przyklejamy oczka i dziób 

 Po bokach przyklejamy piórka 

 Układamy połówkę pisanki na dużym jajku 

 Nauczycielka zszywa po bokach połówkę pisanki z dużym jajkiem 

 Wkładamy kurczaczka do pisanki. 

 



Pomysł na powyższą pracę plastyczną pochodzi ze strony 

https://iheartcraftythings.com/hatching-chick-craft-free-pattern.html  

 

Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę miłego dnia. 

 


