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Dzień  dobry , zapraszam do zabawy 
Temat dnia:  Czym różni się pisanka od kraszanki ? 
 
1. Dziwne kroki  - zabawa  ruchowo -naśladowcza przy piosence ,,Wełniany 
baranek” lub ,,Pisanki – jajka malowane” . 
  Rodzic wraz z dzieckiem  poruszają się swobodnie przy muzyce. Na  kolejne przerwy   
naśladują chód: kwoki z jajkiem, pisklaka, który dopiero wykluł się z jajka świątecznego 
zajączka, brykającego baranka. 

 

    2 . Czym  różnią się pisanki  od kraszanki? -  rozmowa z dzieckiem  w oparciu 
o   poniższe  zdjęcia. 
   Różnica polega na technice ozdabiania jajek .  Kraszanka jest malowana jednolicie 
 a ozdabianie jej polega na wydrapywaniu  wzorów, natomiast  pisankę ozdabia się 
  w różnorodny sposób. 
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3.  Zajęcia o emocjach: ,,Wielkanocne pisanki” -  słuchanie wiersza i rozmowa 

na jego temat 

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 prze zemnie 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 wszystkie czekają na święta 

Dzięki nim każdy o tradycji będzie pamiętać by iść na  
Wybitki Wielkanocne , kolorowe jajka zdobywać 

Zadowolona będę jeszcze bardziej gdy w tej grze będę wygrywać. 
Po wysłuchaniu rozmawiamy z dzieckiem: 

• Jak się czuje dziewczynka oczekując na Wielkanoc? 

• Co przygotowała na święta? 

• Jak wyglądają przygotowane przez dziewczynkę jajka? 
Dalej   tłumaczymy  dziecku  co to są ,,wybitki”. Gra polega na toczeniu np. po stole pisanek 
lub kraszanek tak, aby się ze sobą zderzyły. Te  jajka, które zostały stłuczone, przechodzą na 
własność osoby, której pisanki pozostały całe. 
 

4.  Jajko do koszyka -  zabawa ruchowa. 
Potrzebne będą: obręcz lub sznurek lub pasek lub taśma, mała piłka lub guziki. Obręcz ( jeśli 
nie mamy, formujemy z taśmy, paska lub sznurka)imituje koszyk, piłka lub guziki – jajka. 
Zabawa polega na umiejętnym  wrzuceniu jajek do koszyka, oczywiście po uprzednim 
wyznaczeniu linii  startu. Wygrywa ten, kto ma więcej trafnych rzutów. 

5.Kraszanka – pisanka – ozdabianie jajka z W s.40 
Proszę przygotować: kolorowy papier, plastelinę, klej nożyczki. Dziecko ,,wypycha” 
pomarańczową kraszankę i naklejając kolorowe paski z papieru i plasteliny – robi z niej 
pisankę. 
 

 
 

 
5 latki - Praca z KP3.36b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej 

koordynacji wzrokowo-ruchowej 



                            

6. Dla  chętnych . Policz  i zapisz ile  każdy z zajączków pomalował pisanek 
 
 

 
 
 
 

 Podsumowaniem  dzisiejszego tematu  będzie obejrzenie doświadczenia 
 z jajkiem ( załącznik). 

 

Miłej   zabawy 


