
WIELKANOC

Wtorek 30.03.2021r.

Temat dnia:Ale jaja!!!

Cele ogólne:

 poznanie tradycji ozdabiania jaj,

 rozbudzanie zainteresowania zwyczajami i tradycjami świątecznymi,

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

 doskonalenie motoryki małej.



1. Poranne ćwiczenia: 

   https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

   https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI    

   https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N

   https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Powitanka:

   https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI   

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:

-wdrażanie do dokładnego mycia rąk,

-codzienna higiena jamy ustnej

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. Historyjka obrazkowa „ Zajączki malują jajka".

Oglądamy wszystkie obrazki z dzieckiem.  Następnie rodzic zaczyna 

opowiadanie: 

I obrazek - Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im 

kury z okolicy niosły 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- Zajączki bardzo się napracowały. Jeden z nich wiezie pomalowane 

już jajka na taczce, by oddać je kurom.

III obrazek-  Rodzic odkrywa obrazek i prosi dziecko o dokończenie opowiadania.

-Powiedz co dalej się wydarzyło?

-Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki?

-Jak myślisz, co odczuwał zajączek?

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

obrazek)

- Co się stało?

- A co teraz przeżywał zajączek?

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


I-obrazek

II obrazek



III obrazek

IV obrazek



5. Rozmowa na podstawie historyjki:

-Jakie święta się zbliżały?

- Dlaczego zajączki miały pełne ręce roboty?

- Ile jaj pomalowały zajączki?

- Jakie wzory miały kurczątka?

- Co to jest pisanka?

- Jakie jeszcze znasz zwyczaje wielkanocne?

Dzieci samodzielnie układają historyjkę zgodnie z chronologią wydarzeń i ją 

opowiedzieć. Rodzice zwracają uwagę na prawidłowe budowanie zdań.

6.„Kraszanki i pisanki” – zabawa dydaktyczna– porównywanie różnego 

rodzaju jajek dekoracyjnych: kraszanek, pisanek, wydmuszek, zapoznanie z 

symboliką jaja i informacjami na temat technik zdobienia.

W koszyczku wielkanocnym, który święcimy w Wielką Sobotę, a także na stole 

wielkanocnym nie może zabraknąć pięknie zdobionych jaj. Ich barwienie odbywa się

zazwyczaj dzień wcześniej, czyli w piątek. Technik zdobienia jaj jest naprawdę 

wiele, nie trzeba znać ich wszystkich, ale warto znać różnice między pisankami a 

kraszankami.

Prowadzący układa przed dziećmi prawdziwe pisanki i kraszanki lub ich 

ilustracje.

- Przedszkolaki porównują wygląd jajek, mówią, czym się od siebie różnią. 

Podają nazwy kolorów kraszanek,

- wzorów na pisankach: kropki, paski, kwiatki itp. 



PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

      Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja (zwykle kurzego, ale także gęsiego 

czy kaczego) zdobionego na Wielkanoc różnymi technikami, np. pisakami, farbami.

       Właściwe pisanki są pokryte wzorem wykonanym woskiem. Wzór nanoszony 

jest na skorupkę gorącym, roztopionym woskiem, następnie jajko gotuje się w 

wywarze z naturalnych barwników. Podczas gotowania wosk się wytapia, ale miejsca

nim pokryte nie barwią się. Do pisania (nanoszenia wzorów) używano szpilek, 

słomek i drewienek. Współcześnie tą nazwą określamy wszystkie jajka wielkanocne 

barwione i dekorowane.

-

Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez gotowanie jajka 

w  barwnym wywarze, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. 

Używano roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów: 

- brązowy (rudy): łupiny cebuli

- czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego 

- żółtozłocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 

- niebieski: płatki kwiatu bławatka

- fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 

- zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka 

- różowy: sok z buraka

- Kraszanki ozdabiać można wydrapując wzory, wówczas stają się 

wydrapywankami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwinek_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chaber_b%C5%82awatek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagietek_lekarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82o%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kroszonka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_(ptak)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99%C5%9B_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kura_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_(kulinaria)




7. „Kolorowe pisanki i kraszanki” – praca plastyczna dowolną techniką

-ozdabianie sylwety gotowymi elementami (przygotowujemy dziecku sylwetę jaja w 

kolorach,np.: żółtym, czerwonym, zielonym i elementy do ozdobienia, np.: paski, 

kropki, kwiatki). Zadaniem dzieci jest ozdobienie sylwet jaj tak, by powstały pisanki. 

-malowanie farbami,

-wyklejanie wydzieranką, plasteliną, itp.

8. „Przysłowia i powiedzenia” Rodzic czyta dziecku i wyjaśni powiedzenia i 

przysłowia związane z jajkami:

– Jajko mądrzejsze od kury.

– Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

– Od jajka do jabłka.

– Jajko Kolumba.

– Kura znosząca złote jajka.

9. Pięciolatki: Praca z KP3.34b – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych :

– „Skaczące pisanki” – dziecko stoi na wyznaczonej linii i skacze do końca 

pokoju naśladując skaczącą żabkę. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie

– „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze 

ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót dookoła 

siebie

– „Jajko na łyżce”

– dziecko trzymając w ustach łyżkę, a na niej gotowane jajko, pokonuje drogę 

do wyznaczonej mety.

– „Mówiąca pisanka”

- rodzic rzuca piłkę do dziecka, dzieck łapie piłkę i czeka na hasło , np. Rzuć 

kucając!, Rzuć siedząc! lub Rzuć po uprzednim podskoku w górę!.

- „Jajka i kurczęta” – fabularyzowana zabawa ruchowa, poruszanie się po pokoju

w rytm dowolnej muzyki. Gdy rodzic wyłącza muzykę, dziecko reaguje na jedno 

z poleceń np. ,, Jajko’’ – dziecko zwija się w kulkę i turla z boku na bok, na 



słowa: Kurczak – dziecko chodzi po pokoju na ugiętych kolanach i macha 

rękoma jak skrzydłami.

11.„Kolorowa pisanka” – zadanie dla pracowitych KUKUŁEK

Dziecko liczy kropki i zgodnie z kolorem maluje pole na jajku, tworząc pisankę.


