
 
 

07.04.2020 r. (wtorek) 

Temat: Kraszanki, pisanki 
 

 

 

 Rozmowa na temat: Jakie są jajka?  

Rodzic pokazuje dziecku różne rodzaje jaj (obrazek): kurze, kacze, gęsie, 

przepiórcze, strusie. Dziecko ogląda dokładnie jaja, próbuje zgadnąć, które jajo 

pochodzi od którego ptaka. Dzieci rozmawiają o tym, jaki ptak może wykluwać 

się z jajka (np.: kurczątko, wrona itp.). 

 
 Jajko – zabawa badawcza.  

 

Potrzebne będą 2 jajka: surowe i gotowanie. Rodzic pyta dziecko, czy potrafi 

rozpoznać, które jajo jest surowe, a które gotowane. Kręci na stole jajkiem 

surowym i ugotowanym, prosi dziecko, by zgadło, które jest które. Następnie 

oba jajka rozbija, dziecko podsumowuje, że surowe jajko kręci się wolno, a 

ugotowane szybko. Rodzic wyjaśnia, że gotowane jajko kręci się szybciej, bo 

ma zwartą konsystencję – konsystencja surowego jaja hamuje jego obrót. 

Rodzic prosi dziecko, żeby opowiedziało, z czego jest zbudowane jajko. 

Pomaga dzieciom dojść do wniosku, że skorupka i błona chronią jajko przed 

uszkodzeniem.  

Bajka na temat jajka link poniżej: 



https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 

 

 Rozmowa na temat: Moja ulubiona... (na podstawie obrazków).  

          Obrazki przedstawiające pisanki/kraszanki. 

  

 
 

Dzieci oglądają obrazki i opowiadają, które pisanki/kraszanki podobają im się 

najbardziej oraz dlaczego.  

Rodzic pyta dziecko, czy wiedzą, czym się różnią. Wskazując na jedną grupę, 

mówi: To są kraszanki.  

Nazwa kraszanka pochodzi od metody barwienia jaj, tak zwanego kraszenia, 

które polegało na farbowaniu na jednokolorowo, bez wzoru.  

Rodzic wskazuje na drugą grupę i mówi: Jajka pokryte wzorem wykonanym 

woskiem noszą nazwę pisanek. Obecnie wszystkie różnobarwnie pomalowane 

jajka to pisanki.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


 Ćwiczenia słuchowe Co słyszysz? 

 

Rodzic wypowiada nazwy świątecznych jajek, podzielone na głoski i na sylaby, 

oraz ich kolory. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, o czym jest mowa (np. pi-

san-ki, ż-ó-ł-t-y). 

 

 „Kurczątko” – rysowanie wierszyka. 

Rodzic wypowiada słowa wiersza. Zadaniem dziecka jest narysowanie 

kurczątka zgodnie z instrukcją zawartą w wierszyku. 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło... 

Główkę, brzuszek wychyliło. 

Na dwie nóżki wyskoczyło. 

Czarne oczka otworzyło, 

Dziobek mały rozchyliło, 

Że jest głodne zakwiliło... 

 

 
 

 

 Karta pracy, cz. 2 nr 11 (żółta książka) 

Dzieci: 

- łączą liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego, 

- kolorują rysunek największej pisanki, 

- wskazują dwie takie same pisanki. 

 
 


