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temat: PISANKI – KRASZANKI 

• „Dziwne kroki”- zabawa ruchowa, naśladowcza.  

Dziecko chodzi swobodnie. Rodzic po kolei wymienia, czyj chód będzie naśladować:  

Chodzisz jak kwoka z jajem, świąteczny zajączek, pisklak - który wykluł się z jajka,   

brykający baranek. 

• Wielkanocne pisanki ( Dominika Niemiec) – słuchanie wierszyka 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 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 dziećmi na temat wiersza, proszę zadać pytania: Jak się czuje 

dziewczynka, oczekując na Wielkanoc? Co przygotowała na Wielkanoc? Jak wyglądają 

przygotowane przez dziewczynkę jajka? R. tłumaczy dziecku, 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 pozostałe 

całe. 

•Historyjka obrazkowa – Dziecko układa historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. 

Opowiada, co się po kolei wydarzyło.  

 



 

 

 

•„Ozdabiamy pisankę” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. R. z długich skakanek 

lub z grubego sznurka układa wzór fali i zygzaka. Dziecko ma za zadanie przejść po ułożonych 

wzorach od miejsca wskazanego przez R. tak, by nie wypaść z wyznaczonej trasy. 

• „Minki” – Obejrzyj obrazki Naśladuj miny pisanek. Wskaż pisankę wesołą, wystraszoną, 

smutną i złą. 

 

 

 



 

•Dotykaj palcem kolejnych obrazków pisanek i nazywaj ich kolory. 

 

•Dokończ kolorować rysunki jajek według wzoru (rytmu) 

 



 

 

 

 

 



 
•„Mokre zabawy” – zabawa badawcza. Proszę przygotować  pojemniki do wody 
różnego kształtu, np. wąską, wysoką butelkę, szeroką wazę, słoik litrowy, kubeczek lub 
szklankę (jako miarkę), wodę, lejek, miskę, kamienie, papier, korek, wstążki, muszelki, 
kawałki drewna, klocki. Dziecko samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej  napełnia 
szklanki wodą tak, by w każdej szklance było tyle samo (dziecko musi samo stwierdzić, 
że w każdej ze szklanek jest tyle samo wody). Następnie nalewa wodę ze szklanek do 
naczyń o różnym kształcie (1 szklanka do 1 naczynia). Przygląda się poziomowi wody  
i opowiada o tym, co widzi. Rodzic zadaje pytania, np. Ile szklanek wody jest w tym 
(wskazuje) naczyniu?; A ile w tym?; Czy we wszystkich naczyniach jest tyle samo wody?. 
Dziecko starają się odpowiadać na pytania. Następnie R. wlewa wodę do miski, a dziecko 
wrzuca do niej różne przedmioty. Jednocześnie obserwuje, które z nich toną, a które nie. 
Swobodnie wypowiada się na temat obserwacji. R. zadaje pytanie: Dlaczego te 
przedmioty toną, a te nie?. Dziecko stara się odpowiedzieć na pytanie. 
 
 
 
 Życzę spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.  
Pozdrawiam serdecznie.   
 

 


