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1. Zabawa na rozbudzenie: 

Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy - w tej zabawie im więcej uczestników, tym lepiej. Jedna 

osoba, nazywana Babą-Jagą, stoi w pewnej odległości od pozostałych odwrócona tyłem lub z 

zakrytymi oczami i wypowiada słowa: raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, w czasie których 

gracze biegną w jej kierunku. Gdy skończy mówić, odsłania oczy lub odwraca się do 

uczestników, a ci nieruchomieją – nie mogą się poruszać, mówić i śmiać się. Baba Jaga stara 

się ich rozśmieszać. Jeżeli ktoś się poruszy lub zaśmieje, musi wrócić na linię startu. Po chwili 

Baba Jaga znów zakrywa oczy i cykl się powtarza. Celem w zabawie jest dotarcie do Baby 

Jagi, gdy ona nie patrzy i dotknięcie jej. Zwycięzca zajmuje jej miejsce. 

 

 

 Malowanie pisanek w Wielką Sobotę to stary polski zwyczaj. W każdym domu dzieci wraz z 

dorosłymi oddają się temu miłemu zajęciu. 

 

Bo przecież, jak mówi piosenka, „nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”. 

 

2. Słuchanie piosenki „ Pisanki, i pisanki jajka malowane”: 

 

 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

Posłuchaj piosenki „Pisanki, pisanki  jajka malowane”: 

 

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

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


 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu i nie tylko . 

Jakie kolory mogą mieć kraszanki?  

Pisanki, pisanki to jajka jakie?........... 

Czy namalowane jest na drugiej pisance?  

Co można namalować na wielkanocnych jajkach?  

Co, oprócz pisanek, znajduje się na wielkanocnym stole?  

Czy lubicie święta wielkanocne? Dlaczego?  

 

3. Praca plastyczna:-„Moja pisanka”-rysujemy, malujemy , ozdabiamy, kolorujemy 

 (technika dowolna)  

Pisanki  

Patrzcie,  

ile na stole pisanek!  

Każda ma oczy  

malowane,  

naklejane.  

Każda ma uśmiech  

kolorowy  

i leży na stole grzecznie,  

żeby się nie potłuc  

przypadkiem  

w dzień świąteczny.  

Ale pamiętajcie!  

Pisanki  

nie są do jedzenia.  

Z pisanek się wyklują  

świąteczne życzenia!  

 

https://www.coverbaby.pl/plac-zabaw/10-zabaw-z-pilka-w-domu 

 

Drodzy Rodzice! 

  W  tym tygodniu w wolnej chwili  wykonujemy karty  pracy cz. 2  

 związane ze Świętami Wielkanocnymi. 

Życzymy dobrej zabawy. 

https://www.coverbaby.pl/plac-zabaw/10-zabaw-z-pilka-w-domu

