
Piątek 03.04.2020 

Temat: Czym różni się pisanka od kraszanki?  

 

1. Dziwne kroki – zabawa ruchowa, naśladowcza.  

Dzieci chodzą swobodnie po sali. Rodzic po kolei wymienia, czyj chód dzieci mają naśladować. 

Chodźcie jak: kwoka z jajem, świąteczny zajączek, pisklak, który dopiero wykluł się z jajka, brykający 

baranek. 

2. Wielkanoce jajka – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada na dywanie zdjęcia przedstawiające 

zdobione wielkanocne jajka. Prezentując kolejne fotografie, opowiada o sposobach ich wykonania, a 

dzieci odgadują o który rodzaj chodzi. Spośród zgromadzonych w koszyku zdobionych  jajek 

wybierają te, które zostały wykonane ta właśnie techniką. Kraszanki powstają poprzez zafarbowanie 

skorupek jaj w barwniku. 

 Drapanki są odmianą kraszanek – w zabarwionej skorupce wydrapuje się wzorki za pomocą ostrego 

narzędzia.  

Pisanki – powstają poprzez pisanie na skorupce gorącym woskiem, a następnie zanurzenie w zimnym 

barwniku. W miejscu nałożenia wosku barwnik nie wchłania się w skorupkę. Jako narzędzi do 

rozprowadzania wosku używa się igieł, słomek, patyczków, szydełek itp.  

Ażurki powstają z wydmuszek. Robi się je poprzez wiercenie otworów przy pomocy malutkiego 

wiertła.  

Oklejanki powstają poprzez oklejenie różnymi materiałami: sitowiem, płatkami kwiatów, ale także 

skrawkami tkanin, włóczką, wełną, wycinankami z kolorowego papieru.  

 

3. Zajęcia o emocjach – radość, zadowolenie z wykonanej pracy.  

– Wielkanocne pisanki – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat.    

 

   Wielkanocne pisanki  

Dominika Niemiec  

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 przeze mnie 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 w koszyczku czekają na święta.  

Dzięki nim każdy będzie o tradycji pamiętać,  

by iść na wybitki. Wielkanocne, kolorowe jajka zdobywać.  

Zadowolona będę jeszcze bardziej, gdy będę w tej grze wygrywać.  

 
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: Jak się czuje dziewczynka, oczekując na Wielkanoc? 

Co przygotowała na Wielkanoc? Jak wyglądają przygotowane przez dziewczynkę jajka? Rodzic 

tłumaczy dzieciom, co to są wybitki. Gra polegała na toczeniu, np. po stole, pisanek lub kraszanek tak, 



aby się ze sobą zderzyły. Te jajka, które zostały stłuczone, przechodziły na własność osoby, której 

pisanki czy kraszanki pozostały całe. 

 

– Ćwiczenie z księgą emocji.  

Dzieci wycinają trzy elementy układanki, układają historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. 

Opowiadają, co się po kolei wydarzyło.  

 

 

 
 

  
 

  
 

 

 



 

4. Proszę ozdobić  jajko zgodnie z podanymi niżej  przykładami .  

 

 

 

 

 

 



 

 

       

                 

                  

 



 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, 

Z początkiem kwietnia rozpoczniemy prace zdalna z instruktorem tańca Państwa dzieci - Panem Adamem. 

Procedura będzie następująca: potwierdzacie Państwo p. Adamowi chęć uczestnictwa w w/w 

zajęciach  SMS-em pod nr 502282144 o treści: „TAK” podając imię i nazwisko uczestnika i nazwę 

przedszkola. Pan Adam prześle Państwu wówczas dane do przelewu na jego indywidualne konto. Wtedy 

otrzymywać będziecie Państwo od niego raz w tygodniu kompletne zajęcia w formie linku z podziałem na 

playlisty z poszczególnych tańców wg niezmienionego schematu i programu. Poniżej link z przykładowa 

rozgrzewka. 

Kwota odpłatności za tego typu zajęcia ulegnie zmianie i obniżona zostanie do poziomu  25 zł/m-c.  

  

Link do rozgrzewki: 

  

https://youtu.be/ZdTbJpTwA_8 

  

 

https://youtu.be/ZdTbJpTwA_8

