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TEMAT DNIA:  WIELKANOC NA PISANKACH 

ZAŁĄCZNIKI:• 
 

 

• „Wielkanocne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych M. Szeląg. 

 

Baranek 

Położyły go obok rzeżuchy w wielkanocnym koszyku maluchy. 

 Dołożyły pięć pisanek: „Niech się cieszy, nasz…!” 

                                                           Baranek 

Koszyczek wielkanocny 

W nim baranek i pisanki, wielkanocne niespodzianki. 

W nim też kurczak się ukrywa, jak ten koszyk się nazywa? 

                                                               Koszyczek wielkanocny 

 

Baba wielkanocna 

 Słodkim lukrem jest polana, na Wielkanoc jest podana. 

                                                                               Baba wielkanocna 

 

Pisanki 

Na Wielkanoc jajka zdobię, różne szlaczki na nich robię. 

 Dodam także naklejanki i tak z jajek są... 

                                                                                Pisanki                                                               

Jajko 

 Na wsi je znajdziesz w każdym kurniku, 

a na Wielkanoc w świątecznym stroiku. 

 Dobre na twardo, na miękko, smażone, 

pisanką się staje, gdy jest zdobione 

                                                                Jajko 

 

 • „Kolorowe jajka” – wycinanie. Dajemy dziecku  kolorowe kartki z konturami jajek (  jedna 

kartka z narysowanymi sześcioma jajkami). Dziecko wycina jajka, które będą potrzebne do 

późniejszych zadań dydaktycznych, i wkładają je koszyka. 

 

 

.• „Działania z kolorowymi pisankami” – zabawy matematyczne. – „Segregujemy pisanki” – 

zabawa klasyfikacyjna. 

Dzieci segregują wycięte wcześniej sylwety pisanek ze względu na kolor - sylwety jajek wycięte 

przez dzieci 

– „Liczymy jajeczka” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Dzieci biorą po 6 

wyciętych z papieru pisanek. R. podaje różne działania, np. mówi: Ile to jest dwie pisanki dodać 

dwie pisanki?, a dzieci dokładają lub odejmują sylwety jajek i podają wynik. • 

 

 

 
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. 
 

 

 

 



 PROPOZYCJA  ZABAW NA POPOŁUDNIE 

Masażyk z jajem Marlena Szeląg 
 

Rodzic czyta tekst a dziecko wykonuje masaż na plecach rodzica. 

 

1 Te oto jajka nie są zbyt duże, zapewne są to jajeczka kurze. 

2  Umaluję jaja na różne kolory i pędzlem zrobię dziwaczne wzory. 

3  Z góry do dołu zrobię paseczki i palcem na nich małe kropeczki. 

 4 Och, jakie ładne jajka stworzyłem, a jak się bardzo przy tym zmęczyłem! 

5 Położę się obok moich jajeczek, posłucham sobie świątecznych bajeczek. 

6 Lecz jakieś dziwy z jajkami się stały, nagle skorupki ich popękały! 

7 Z jajek tych wyszły kurczątka – ptaszki, onieśmielone wbiegły mi pod paszki! 

 

1  Dziecko rysuje palcem wskazującym jaja na plecach rodzica. 

2  Głaszcze plecy całą powierzchnią dłoni. 

2  Palcem wskazującym rysuje dowolne wzory. 

3  Palcem wskazującym rysuje paski z góry do dołu. 

3  Palcem wskazującym stawia kropki na plecach. 

4  Uciska delikatnie ramiona i barki rodzica 

4 Głaszcze plecy od góry ku dołowi. 

5 Kładzie głowę na plecach rodzica 

 6 Delikatnie „pstryka” w plecy palcami obu rąk. 

 7 Palcami obu dłoni „biega” po całych plecach. 

 7 Wkłada dłonie pod paszki rodzica 

  

 


