
 

 

1. Słuchanie opowiadania – Rodzic  czyta dziecku opowiadanie . Następnie zadaje dziecku pytania  na jego 

temat : Ile jajek zniosła kura? Dlaczego jajka uciekły? Co się przydarzyło każdemu jajku? 

 

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. 

 

2. Praca z KP3.43a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie.  

 

3. Praca z KP3.43b – wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie wyrazów.  

 

4. Eksperyment z jajkiem  

Potrzebne będzie: 

• słoik lub szklanka 

• ocet 

• jajko 

 Ocet nalewamy  do połowy wysokości szklanki i delikatnie zanurzamy  w nim jajko.  Miksturę zostawiamy  na 

minimum 24 godziny, ale co jakiś czas obserwujemy czy zachodzą jakieś zmiany. Po dobie wyjąć jajko z octu, 

delikatnie umyć je pod bieżącą wodą i obserwować zmiany jakie zaszły. Czy co coś się zmieniło? 

(Jajko nie ma skorupki! Można  to dokładniej zaobserwować oglądając je pod światłem słonecznym  lub latarki.) 

(Dla chętnych)  Można  przeprowadzić jeszcze inny eksperyment z tak dziwnym jajem: Rzucamy  je z niewielkiej 

wysokości na blat i sprawdzamy  czy odbija się jak piłeczka kauczukowa. Na koniec możemy zwiększyć  wysokość 

zrzutu na ok. 15 cm i zobaczyć co się stało? (jajko powinno rozbić  się na blacie, ale dzięki temu można  

zaobserwować, że faktycznie nie ma skorupki, a dokoła białka była tylko delikatna błonka). A na koniec garść 

mądrości: co się stało ze skorupką? Skorupka jaja jest twarda dzięki zawartości węglanu wapnia. Ocet, którym 

zalaliśmy jajo wypłukał go, przez co skorupka stawała się miękka, aż całkowicie znikła. 

 

5. „Jak się zdobiło  jajka  dawniej i dziś”- Rodzic przybliża dziecku tradycję barwienia jaj:  (cebula, wydrapywanie 

wzorów, malowanie gorącym woskiem, a także barwnikami).   

Wspólne oglądanie obrazków, które przedstawiają  różne techniki zdobienia jaj. Rodzic wyjaśnia dziecku  że 

malowane jajka noszą różne nazwy, które są uzależnione od techniki ich zdobienia.  

Malowanka, kraszonka, pisanka – najważniejszy symbol Świąt Wielkanocy 
Święta Wielkanocne obchodzone dawniej jako święto Paschy znane były w chrześcijańskim świecie już od II wieku. 
Były to święta radosne, gdyż świętowane było Zmartwychwstanie Jezusa, ale jednocześnie były to ważne święta 
życia. Takim symbolem życia znanym już w starożytnym Egipcie, Mezopotamii czy Grecji było jajko. W mitach 
niektórych ludów z jajka miał powstać świat. Dlatego jajko jako symbol życia stał się też ważnym atrybutem świąt 
wielkanocnych. 
W tradycjach wielu krajów jajka są w różny sposób ozdabiane, jednak to pisanki polskie i huculskie uważane są za 
najpiękniejsze. W Polsce tradycja zdobienia jaj sięga czasów średniowiecznych. 



Najprostsze wykonywane jajka były to tzw. malowanki, kraszanki albo byczki, czyli jajka barwione na jeden kolor, 
bez żadnych wzorów. 
Dawniej barwniki służące do ozdabiania jajek były pochodzenia naturalnego, gdyż nie było takiej dostępności 
chemicznych barwników, jak współcześnie. Gospodynie miały swoje własne sposoby na to jak sprawić, żeby jajko 
było kolorowe. Do dziś znanym i stosowanym, nawet w dużych miastach, naturalnym barwnikiem są łupiny cebuli, 
jajka ugotowane w takim wywarze nabierają koloru pomarańczowo – brązowego. Innym barwiącym warzywem 
są buraki, które nadają jajkom kolor bordowy. Dawniej jajka można było barwić na zielono (pędy zboża), czarno 
(kora dębowa, olchowa lub łupiny z orzecha włoskiego) czy fioletowo (kwiaty maku). 
 
                                                                        

                                                                       Kraszonki na Śląsku 

Ta technika zdobienia jajek popularna była głównie na Śląsku Opolskim. 
Tam wybitne kraszonkarki wykonywały jajka techniką wyskrobywania. 
Polegała ona na wyskrobaniu wzoru na zabarwionym jajku przy pomocy 
ostrej szpileczki, noża lub żyletki. 
Tradycyjne kraszonki opolskie miały najczęściej wzory kwiatowe. Była to 
technika bardzo trudna wymagająca wiele cierpliwości i precyzji. 

 

 

 

 

 

 

Wycinanki zamiast malowanek 

Do ozdabiania jajek oprócz farb czy barwników można było też używać 
wycinanek z kolorowego papieru. 
Takie jajka znane były w regionach, gdzie popularna była wycinanka, np. w 
Łowiczu. 
Tam wycinankarki przed Wielkanocą ozdabiały jajka świątecznymi 
wycinankami w postaci kwiatów czy kogucików. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wielkanocne oklejanki 

Z kolei na Kurpiach w Puszczy Białej jajka ozdabiano sitowiem i kolorową 
włóczką. Były to tzw. oklejanki. 
Z sitowia zdejmowano zewnętrzną warstwę i wydobywano miękki rdzeń 
rośliny nazywamy duszą. Ową duszą oklejano jajka używając do tego 
specjalnego kleju domowej roboty. 
Aby jajko było bardziej kolorowe dekorowano je dodatkowo kolorowymi 
nitkami wełnianymi. 
 

  

 

  

 

Najbardziej znane pisanki - woskowane 
Technika szpilkowa polegała na 
moczeniu szpilki w wosku i nakładaniu 
go na jajko, natomiast technika lejkowa 
na włożeniu wosku do lejka, ogrzaniu 
go nad świeczką, a następnie nałożeniu 
roztopionego wosku na jajko. 
Popularnie mówiło się, że pisze się wzór 
na jajku, dlatego o takich jajkach 
mówiło się, że są to pisanki. Wosk 
szybko zasychał i następnie wkładano 
go do barwnika. 
 

Po wyjęciu okazywało się, że w miejscu, gdzie był zrobiony woskowy wzór barwnik się nie przyjął. Następnie 
można było zeskrobać wosk lub stopić go nad świeczką. Taki pisanki mogły być też różnokolorowe. Wtedy należało 
zaczynać barwienie od  najjaśniejszych do najciemniejszych kolorów i stopniowo nakładać nowe wzory z wosku. 
 
Zdobione jajka miały różne zastosowanie 
 
Mogły służyć na prezent. Zdobieniem jajek zajmowały się głównie kobiety i one to dawały takie jajka w prezencie 
swoim dzieciom czy chrześniakom. Ponadto jajka dawały młode dziewczyny kawalerom. Wtedy na takich jajkach 
mogło pojawić się serduszko, imię chłopaka lub jakaś miłosna sentencja np. „Kogo miłuję, temu pisankę 
podaruje”. Gdy chłopak dostał takie jajko mógł się domyślać, że dziewczyna z pewnością się w nim kocha. 
 
Jajka służyły też do zabawy, szczególnie podczas Świąt Wielkanocnych. Popularna była zabawa w bitki czy na 
wybitki. Polegała ona na toczeniu jajek do siebie i obserwowaniu, które jajko się stłucze. Posiadacz stłuczonego 
jajka przegrywał z osobą, której jako pozostało w całości. Inną odmianą tej zabawy było stukanie się czubkami 
jajek i tu podobnie osoba mająca „silniejsze” jajko wygrywała całą zabawę. 
 
Jajko było ponadto ważnym elementem w koszyczku święconym w Wielką Sobotę. Takie poświęcone jajka 
nabierały jeszcze większych życiodajnych właściwości. Jajkiem tym dzielono się na początku wielkanocnego 
śniadania i wierzono, że zjadając takie jajko zapewniany sobie szczęście, zdrowie i pomyślność w nadchodzącym 
roku. Kawałki jajka dawano też do zjedzenia zwierzętom gospodarskim, aby lepiej się chowały. Ponadto skorupki 
jajek rzucano na pole w miejscu zasiewu, aby zboże lepiej obrodziło. 
 



6. Zabawa ruchowa- Do zabawy potrzebne będzie  jajko czekoladowe, plastikowe, styropianowe,  łyżka, liny 
(skakanki), szaliki,  (START i META) Zadaniem dziecka, jest jak najszybsze przeniesienie do mety jajka 
położonego na łyżce. 
 

7. „Kroimy wyrazy” – Zabawa dydaktyczna – dziecko dzieli wyrazy podane przez Rodzica na sylaby (klaszcząc). 
Podaje liczbę sylab w wyrazie. 

Wyrazy związane są ze Świętami Wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczątko, 
zajączek, baranek.  
 

8. Zabawa matematyczna  „Liczymy  pisanki”- 
Liczenie pisanek od strony lewej do prawej i odwrotnie. Zadaniem dziecka jest wskazanie lub odpowiedzenie na 
pytanie Rodzica np. Jaki wzór ma 3  pisanka licząc  od prawej strony ( w pierwszym rzędzie), a jak jest ozdobiona  2 
pisanka licząc od lewej strony (w trzecim rzędzie) itp.  Ile jest w sumie wszystkich pisanek? 
 
 
 

 

 

 



9. Wielkanocna gra -  zadaniem dziecka jest wybranie koloru jajka, ozdobienie go: malując, naklejając naklejki, 

następnie schowanie do niego wybranej zabawki i schowanie go w wybranym miejscu w ogrodzie. Zabawę 

można powtórzyć na innym kolorze jajka. 

 

LINK DO GRY: https://www.abcya.com/games/make_an_easter_egg 

 

10. Przypomnienie piosenki zajęć wczorajszych: https://soundcloud.com/alina-pacura/piosenka-na-wielkanoc 

 

11. Zabawa plastyczna „Zajączek” – (nie wiem czy Państwa pralka zjada skarpetki, jak moja 😊), ale  do 

wykonania tego zadania potrzebna nam będzie skarpetka nie do pary (może uda się znaleźć), nitka lub coś do 

zawiązania, marker lub guziczki na nos i oczy, wstążeczka, ryż i nożyczki. Technika jest bardzo łatwa. 

 

Instrukcja tu: https://youtu.be/wAVTm1nNFx8 
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