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TEMAT: Kraszanki, pisanki. 

 

• Rozmowa na temat: Jakie są jajka? (z wykorzystaniem okazów). 

 Jajka: kurze, kacze, przepiórcze, strusie (okazy), spodeczek. 

Rodzic rozbija na spodeczku jajko. Pokazuje dzieciom żółtko i białko. Dzieci rozmawiają o tym, 

jakie zwierzę może wykluwać się z jajka (np.: kurczątko, wrona itp.). 

 

• 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). 

 

• Słuchanie piosenki "Pisanki , Kraszanki" 

 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek 

A pzry nich kurczaczek i z cukru baranek. 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 



 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Jakie kolory mogą mieć kraszanki? 

 − Czy w piosence każdy będzie miał w koszyczku pisankę? 

 − Co można namalować na wielkanocnych jajkach? 

− Co, oprócz pisanek, znajduje się na wielkanocnym stole? 

 − Czy lubicie święta wielkanocne? Dlaczego? 

 

• Zajęcia przyrodnicze: Zakładamy hodowlę rzeżuchy. 

Spodki, wata, nasiona rzeżuchy, woda. 

Przypomnienie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Dzieci odpowiadają na pytanie: Czego 

potrzebuje roślina, żeby rosnąć? Dzieci układają delikatnie watę na spodkach, wysypują rzeżuchę i 

ją podlewają. Umieszczają spodki z nasionami na parapecie okna. Hodowlę można założyć dla całej 

grupy, a nie tylko dla czterolatków. Rodzic przypomina o regularnym podlewaniu i obserwowaniu 

roślin. Określa też związek rzeżuchy ze zbliżającymi się świętami. 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 29 

Dzieci: 

− łączą liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego, 

− kolorują rysunek największej pisanki, 

− kolorują rysunki jajek według określonego rytmu. 
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