
Piątek 02.04.2021r. 

Blok tematyczny: Wielkanoc 

Temat: Czym różni się pisanka od kraszanki? 

 

1. „Pisanki, kraszanki” - zachęcamy do wysłuchania piosenki, a przy okazji do obejrzenia zdjęć 

przedstawiających wielkanocne tradycje i zwyczaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=-XyqtgfN_A4 

2. „Wielkanocne pisanki” - słuchanie wierszyka pt. „Wielkanocne pisanki” D. Niemiec 

 

Czekam na Wielkanoc, na czekoladowe króliczki i kurki. 

A! I jeszcze czekam na słodkie mazurki. 

A przy tym wszystkim jestem wyjątkowo zadowolona, 

bo mama będzie na pewno niezmiernie zdziwiona, 

gdy zobaczy przeze mnie samodzielnie przygotowane 

pisanki i kraszanki, pięknie malowane. 

Są w paski i w kropki, z kwiatkami i jednolite, 

wszystkie mają na sobie wzorki znakomite. 

Są przepiękne i w koszyczku czekają na święta. 

Dzięki nim każdy będzie o tradycji pamiętać, 

by iść na wybitki. Wielkanocne, kolorowe jajka zdobywać. 

Zadowolona będę jeszcze bardziej, gdy będę w tej grze wygrywać. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza: 

• Jak się czuła dziewczynka, oczekując na Wielkanoc? 

 Co przygotowała na Wielkanoc? 

 Jak wyglądają przygotowane przez dziewczynkę jajka? 

Rozmowa o tradycyjnych sposobach barwienia jaj – cebula, wydrapywaniu wzorów, malowaniu 

gorącym woskiem, a także o barwnikach do jaj. Wyjaśnianie pojęć: kraszanki – jednokolorowe jajka, 

pisanki – jajka ozdobione wzorami, wybitki – gra polegająca na toczeniu np. po stole pisanek lub 

kraszanek tak, aby się ze sobą zderzyły. Te jajka, które zostaną stłuczone, przechodziły na własność 

osoby, której pisanki czy kraszanki pozostały całe. 

3.  „Pisanki” - utrwalenie piosenki poznanej w przedszkolu z okazji Świąt Wielkanocnych 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

4. „Zając długie uszy ma” - zabawa muzyczno ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9gKoZl9ws 

https://www.youtube.com/watch?v=-XyqtgfN_A4
https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8


5. „Pisanki – kraszanki” - praca plastyczno – techniczna. Pisankę można wykonać dowolnymi 

technikami plastycznymi. Przydać się mogą kredki, farby, plastelina, kolorowy papier, bibuła, klej, 

nożyczki. Wspaniałej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Jak barwimy jajka?” – wspólne ugotowanie jajek w skórkach buraków lub łupinkach cebuli. 

• „Pisanka” - ćwiczenie grafomotoryczne, rozwijanie sprawności manualnej. Załącznik 

• „Znajdź pisanki” - karta pracy rozwijająca spostrzegawczość. Załącznik 

• „Królicze naleśniki” - kulinarna zabawa, ale za to jaka pyszna i efektowna. Zachęcamy do 

przygotowania razem z dziećmi puszystych naleśników, a następnie do udekorowania ich  

w wielkanocny sposób. Wspólna zabawa z pewnością przyniesie wiele uśmiechu. 

Powodzenia i smacznego! 

http://simpleplayideas.com/bunny-pancakes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XII 


