
  „Pisanki” – słuchanie wiersza Anny B. Ukazanie humoru zawartego w wierszu o tematyce dziecięcej. 

Leżą jaja na stoliku, 

kogut pieje kuku ryku, 

kuku ryku, moje jaja, 

mazać jajek nie pozwalam! 

Z takich jaj mazanych w ciapki 

mogą się wykluwać kaczki, 

wróble, gęsi i łabędzie, 

lecz kurczaków z nich nie będzie. 

Kogut wścieka się i złości, 

już pazury swoje ostrzy, 

dziób otwiera bardzo groźnie, 

chyba zaraz kogoś dziobnie. 

Hej, kogucie nastroszony! 

To nie jajka twojej żony! 

Twoje smacznie śpią w kurniku, 

to pisanki, mój złośniku. 

 „Wielkanocne pisanki” – rozmowa kierowana na temat zwyczaju ozdabiania jajek. Ćwiczenia 

Wiosna, s. 20. Zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania jajek. Rodzic opowiada jak ludzie ozdabiają 

jajka, wyjaśnia sposób zdobienia i podaje nazwę. 

  

Źródło: Internet 

Przydatny link – Zdobienie pisanek: https://youtu.be/qG3snyWpc2Y 

Wiadomości dla rodzica: 

• Pisanki – na skorupce gorącym, roztopionym woskiem rysuje się różne wzory, a następnie zanurza jajka w 

barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się między innymi szpilek, igieł, słomek i drewienek lub nanosi 

proste elementy graficzne rozgrzanym końcem świecy. Pisanki są znane w regionie Białegostoku. 

• Kraszanki (zwane też malowankami) - jajka gotuje się w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym 

wyłącznie ze składników naturalnych: brązowy: łupiny cebuli; czarny: łupiny orzecha włoskiego; żółty: kora 

młodej jabłoni lub kwiat nagietka, fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy; zielony: pędy młodego żyta lub 

listki barwinka, różowy: sok z buraka. 

• Drapanki powstają przez drapanie ostrym narzędziem ubarwionej powłoki jajka. 

• Oklejanki (naklejanki) ozdabia się je skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią 

lub włóczką wełnianą. 

• Nalepianki – są bardzo znane w okolicach Łowicza i Krakowa. Powstają poprzez ozdabianie skorupki jajka 

różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

Ciekawy artykuł ze zdjęciami „Pisanki, kraszanki, malowanki, oklejanki… 

czyli 26 sposobów jak ozdobić (lub też zrobić) jajka na Wielkanoc”: 

http://rozetabyewastopka.pl/index.php/2015/03/06/pisanki-kraszanki-malowanki/ 

 

https://youtu.be/qG3snyWpc2Y
http://rozetabyewastopka.pl/index.php/2015/03/06/pisanki-kraszanki-malowanki/


  „Wielkanocne jajka” – kończenie zdań. 

- W jednym kolorze są …… – (kraszanki). 

- Gdy zrobisz wzory będą …… – (pisanki) 

- Wzory drapane to są …… – (drapanki) 

- Gdy coś nakleisz to …… – (oklejanki). 

 „Pisanka” – zabawa ruchowa. Dzieci rysują przed sobą w powietrzu ogromne jajko i ozdabiają je, rysując 

różne wzory.  

Przydatny link do podobnej zabawy Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss: 

https://youtu.be/Pm7Vu53oPgk 

 „Wielkanocna pisanka” – wykonanie pisanki dowolnym sposobem wybranym przez dzieci. Zachęcamy 

też do zrobienia poniższej pracy: 

 

Chętnie zobaczymy jak dzieci wykonały swoje pisanki. Czekamy na zdjęcia. 

  „Pisanki” – nauka słów rymowanki Bożeny Sz. 

My do świąt się szykujemy, 

więc pisanki malujemy, 

kreski, kropki, różne wzory: 

Co za kształty i kolory? 

 „Pisanki” – rytmizacja tekstu w określony sposób: cicho, głośno, wysoko, nisko. 

  „Mówimy w różny sposób” – wspólne ustalenie kodu. Wspólnie ustalamy z dziećmi jaki ruch będzie 

wskazywał sposób wypowiadania słów rymowanki, np. 

• Ręce w górze – mówimy wysoko, 

• Ręce na dywanie – mówimy nisko, 

• Palec na buzi – mówimy cicho, 

• Ręce na brzuchu – mówimy głośno. 

https://youtu.be/Pm7Vu53oPgk


Jedna osoba pokazuje gesty zmieniając je, pozostałe mówią rymowankę w odpowiedni sposób. 

  „Nasionka i ptaszek” – zabawa ruchowa. Kształcenie umiejętności pozostawania w bezruchu przez 

określony czas. Członkowie rodziny siedzą na dywanie w różnych miejscach, są nasionkami. Jedna osoba 

jest ptaszkiem. Kiedy słychać muzykę - nasionka powoli wstają, naśladują wzrost rośliny. Gdy muzyka 

milknie nasionka/rośliny stają w bezruchu, wlatuje ptaszek, dotyka te osoby, które się poruszą. Dotknięci 

członkowie rodziny siadają z boku na dywanie. 

 „Pisanki w koszyczku” – porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenia Wiosna, s. 21. Kształcenie 

umiejętności przeliczania w zakresie określonej liczby. Liczenie pisanek w koszyczkach. Łączenie 

koszyczków, w których jest tyle samo pisanek. Kolorowanie koszyczków z najciekawszymi pisankami. 

 


