
Dzień dobry przedszkolaki 

 

Temat tygodnia: „Wielkanoc” 

Temat dnia : „Pisanki, kraszanki, malowane jaja” 

 

1. Poproś mamę lub tatę o przeczytanie Bajki o pisankach 

 

Bajka o pisankach  
Agnieszka Galica  

Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko-ko-ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to 

nikt was nie znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku.  

Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały 

się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.  

− Miau – powiedział, przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was 

pyszna jajecznica, miau!  

− Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni.  

− Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami.  

− Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć!  

A po chwili wróciło, wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie 

zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki.  

− Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka.  

− Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, 

tylko wielkanocną pisanką.  

− Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko, jak umiało, by po 

chwili wrócić i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę 

gryzł. I rzeczywiście, Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.  

I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko, turlając się wesoło.  

− Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko 

– Jako? I wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem 

żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie!  

− Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. 

Tylko czwarte leżało i trzęsło się ze strachu.  

− Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I 

właśnie wtedy nadszedł Kot.  

− Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, 

zrobię jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię.  

Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.  

− Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie 

jajecznicę.  

− Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i… 

wyszedł z niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek.  

Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym 

pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka, popiskując cichutko:  

Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka.  

Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana.  

   A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 

 



Odpowiedz na pytania:  

- Ile jajek zniosła kura?  

- Dlaczego jajka uciekły? 

- Co się przydarzyło każdemu jajku? 

2. A teraz zapraszam Was do wysłuchania piosenki pt: ,, Pisanki, kraszanki, skarby 

Wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  / źródło youtube 

 

3. „Nie tylko pisanki” – praca z Księgą zabaw z literami  s. 61.  Poproś mamę o przeczytanie 

wyrazów znajdujących się w ramkach. Podziel je na sylaby, policz te sylaby 

 

 

 

 

 

 

Jakie skojarzenia  nasuwają wam się z tymi nazwami. To są techniki zdobienia jajek na 

Wielkanoc. Jak myślicie, czy można z tych nazw odczytać, w jaki sposób zostały 

udekorowane jajka? Czy potraficie je rozpoznać na ilustracji ?  

 Drapanki powstają poprzez skrobanie wzoru szpilką na barwionym jajku;  

 Kraszanki – są barwione na czerwono; 

 Pisanki – tworzymy poprzez malowanie woskiem i farbowanie jaj; 

 Oklejanki – przyklejamy sitowie, płatki kwiatów; 

  Nalepianki – oklejane są papierem; 

 Tradycyjne pisanki można spotkać w wielu regionach Polski. 

 

4. A teraz trochę się poruszamy. Zakręć kołek 5 razy i wykonaj wylosowane ćwiczenia. 

https://wordwall.net/pl/resource/11961196/%C4%87wiczenia-fizyczne-dla-

maluch%C3%B3w / źródłowordwall.net 

 

5. Jutro jest Wielka Sobota i pójdziemy z koszyczkami do kościoła. Dlatego już dziś 

przygotuj pisanki, które jutro włożysz do swojego koszyczka. Obejrzyj filmiki o zdobieniu 

jajek, może cię coś zainspiruje, a może wykonasz pisankę według własnego pomysłu, 

Koniecznie zrób zdjęcie i nam przyślij. 

 

Ozdabianie pisanek 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U  /źródło youtube 

5 sposobów malowania jajek 

2. https://www.youtube.com/watch?v=xCO1Z1hdtCM  / źródło youtube 

Pisanki malowane w pończochach 

3. https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE  / źródło youtube 

Ozdabianie pisanek 

DRAPANKA KRASZANKA   PISANKA 

OKLEJANKA NALEPIANKA 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://wordwall.net/pl/resource/11961196/%C4%87wiczenia-fizyczne-dla-maluch%C3%B3w
https://wordwall.net/pl/resource/11961196/%C4%87wiczenia-fizyczne-dla-maluch%C3%B3w
https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U
https://www.youtube.com/watch?v=xCO1Z1hdtCM
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE


6. Na zakończenie trochę zabawy i powtórzenie waszych wiadomości. Zapraszamy do 

prezentacji pt: „Wielkanocne zwyczaje” 

https://view.genial.ly/5e8a2164c16f0e0e2b42f591/presentation-wielkanocne-zwyczaje-

nauka-zdalna 

 

Kochani życzymy wam bardzo wesołych Świąt,   

dużo słodkości od Zajączka oraz mokrego ubrania w dzień wielkiego lania  

 

https://view.genial.ly/5e8a2164c16f0e0e2b42f591/presentation-wielkanocne-zwyczaje-nauka-zdalna
https://view.genial.ly/5e8a2164c16f0e0e2b42f591/presentation-wielkanocne-zwyczaje-nauka-zdalna

