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„Kolorowe pisanki” 

 

 

1. „Powitanie”- ”-Piosenka pt. „ Znaki Wielkanocy” 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  

Słuchanie piosenki, swobodna zabawa dziecka. 

 

2. Zabawa badawcza :„Tajemnice jajek” (potrzebne będą 2 jajka , jedno surowe i jedno 

gotowane) – oglądanie jajek, lekkie ostukiwanie ich, słuchanie czy oba wydają jednakowe 

odgłosy. Rodzic rozbija jajka różniące się wydawanymi odgłosami /jajko surowe i ugotowane/. 

Obserwacja co jest w środku. 

 

3.  „ Zajączki malują jajka". Historyjka składa się z 4 obrazków  Obrazki będą dostępne w 

załączniku. 

 

 

I obrazek: Zajączki malują jajka. 

 

II obrazek: Zajączek wiezie pisanki na taczce. 

 

III Zajączek  najeżdża na wystający kamień, wskutek czego wypadają mu pisanki. 

 

IV obrazek: Z pisanek wykluwają się kurczęta w takie same wzorki, jakie były na skorupkach. 

 

Rodzic pokazuje kolejno obrazki dziecku i mówi: 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


 

Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im kury z okolicy niosły 

jajka. Kto je zliczy? ( dziecko próbuje razem z rodzicem policzyć jajka). Każda z kurek chciała, 

aby jej jajko kolorową było pisanką. Więc zajączki pędzlem w lewo, pędzelkiem w prawo - 

taka praca jest zabawą. Te w kwiatuszki, tamte w paski, uwijały się Szaraczki. 

 

II obrazek. Zajączek wiezie pomalowane jajka czyli pisanki na taczce, by oddać je kurom. 

 

III obrazek. Nagle (rodzic pokazuje trzeci obrazek i zadaje pytania): 

 

-         Co się wydarzyło? 

 

-         Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki? 

 

-         Co odczuwał zajączek? 

 

IV obrazek. Jednak to nie koniec przygody, bo oto (rodzic pokazuje czwarty obrazek) 

 

-         Co się stało? 

 

-         A co teraz przeżywał zajączek? 

 

-         Czy wiecie, co to jest pisanka? 

4. Zabawa ruchowa w parach z wykorzystaniem rymowanki. 

( uderzanie dłońmi – raz w swoje raz w dłonie partnera ) 

  

Pi-san-ki, pi-san-ki, 

jajka kolorowe, 

ład-nie o-zdo-bio-ne! 

wzory pisankowe. 

 

5. „Kodowanie na dywanie”- Rodzic prezentuje dziecku tabelkę . Wyjaśnia, że musi ułożyć jajka 

według koloru i wielkości od największego do najmniejszego.   

6. Praca plastyczna-  potrzebne będą farby , makarony w różnych kształtach, klej, nożyczki, blok 

A4 biały lub kolorowy.  

Rodzic wycina z bloku A4 kształt jajka. Dziecko w tym czasie maluje farbami makarony w 

różnych kształtach. Czekamy do wyschnięcia, następnie dziecko przykleja kolorowe 

makarony, tworząc różne wzorki . 



 
 

 

 
 

 


