
Propozycja zajęć  i zabaw dla dzieci w grupie 5 i 4 latków –  sala niebieska  

Temat tygodnia: Wielkanoc 

DZIEŃ DRUGI 

1. „Wielkanocne jajka”  

 Posłuchaj wiersza Bożeny Formy pt. „Wielkanoc” 

 

Święta za pasem, do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby smaczne upieczemy.  

Pisanki, kraszanki razem dziś robimy,  

wszystkie kolorowe, bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy z ciasta, baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie bazie i żonkile,  

a na nich z papieru kurczątka przemiłe. 

 

2. Jakie potrawy kojarzą ci się z Wielkanocą? Co to są pisanki i kraszanki? Porównaj jajka na ilustracjach. 

Pisanka – ogólna, zwyczajowa nazwa jaja zdobionego różnymi technikami. 

W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają w Polsce różne nazwy: 

• Drapanki  powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka. 

• Kraszanki powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze 
składników naturalnych. 

brązowy (rudy): łupiny cebuli 

czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego 

niebieski: płatki kwiatu bławatka 

fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 

zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka 

różowy: sok z buraka 

• Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie (dawniej: pisanie) na skorupce gorącym 
roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używano szpilek, 
igieł, kozików, szydeł, słomek i drewienek.  

• Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego 
papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką,wełnianą itp. 

• Nalepianki powstają przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_(kulinaria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kroszonka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwinek_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilak


  

  
 

 
 

3. Wykonaj zadania w karcie pracy- PLAC ZABAW str. 34 a, 36 a 



 
 



 

 

 

 



4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

– „Skaczące pisanki” – dziecko stoi na wyznaczonej linii i skacze do wyznaczonego miejsca naśladując 

skaczące żabki. Po drodze wykonuje obrót dookoła siebie i przechodzi przez szarfę lub pętlę ze sznurka. 

 – „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze ręce, później nogi) do 

wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót dookoła siebie i przechodzi przez szarfę. 

– „Jajko na łyżce” – dziecko trzyma w ustach łyżkę, a na niej gotowane jajko, pokonuje drogę do osoby 

naprzeciwko. 

– „Mówiąca pisanka” – dziecko rzuca piłkę do rodzica zgodnie z podanym hasłem, np. Rzuć kucając!, Rzuć 

siedząc! lub Rzuć po uprzednim podskoku w górę! 

5. Utrwalenie piosenki „Bajkowe pisanki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas 

 
 

6. Zadania dodatkowe. Wykonaj pisankę wielkanocną. Możesz ozdobić jajko ze styropianu, gotowane lub 

wydmuszkę dowolną techniką. Na pewno pomogą ci w tym rodzice. Zdjęcie twojej pracy chętnie zamieścimy 

na stronie internetowej przedszkola. 

7. Kolorowanki dla chętnych dzieci. 



  

 



 

 


