
 
Witamy Was kochane Biedroneczki w ten przedświąteczny 

czas. Mamy dla Was kolejne propozycje zajęć, kolejne prace i 
kolejny dzień, w którym nie będziecie się nudzić . 

 
1. „ Lustro”- propozycja zabawy ruchowej. 

Dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie. Dziecko naśladuje wszystkie ruchy rodzica 
("wkręcanie żarówki", kiwanie na boki głową, rysowanie w powietrzu kółka rękami). 
A potem zmiana ról – rodzic naśladuje dziecko. Zabawę możecie sobie urozmaicić 
robieniem głupich min: róbcie ryjek, uśmiechajcie się szeroko, wystawiajcie język itd. 
To świetne ćwiczenia mięśni twarzy – sprzyjają wymowie. 
 

2. „Pisanki”- wiersz Doroty Gellner. 
Bardzo prosimy rodziców o przeczytanie wiersza. 
 
"Pisanki" D. Gellner 
 
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! 
 



Porozmawiajcie na temat wiersza: 
         - Jak wyglądają pisanki? 
         - Gdzie leżą pisanki? 
         - Co wykluje się z pisanek? 

 
 

3. Jakie pisanki można zrobić?- oto kilka fotografii przedstawiających pisanki. Są piękne, 
prawda? Aby zrobić taką pisankę potrzeba przede wszystkim jajka, odpowiednich 
dodatków oraz cierpliwości. Zapoznajcie się proszę z nazwami poszczególnych 
pisanek. Która wam się najbardziej podoba i dlaczego ? 
 

* pisanki: technika z użyciem wosku. Wzorki na skorupce rysuje się rozgrzanym woskiem. 

Gdy zastygnie, jajko umieszczane jest w barwniku. Następnie z pokolorowanej i osuszonej 

pisanki ścierany jest wosk (można go zostawić); 

* drapanki: wzory wydrapywane na pomalowanej skorupce za pomocą ostrego narzędzia; 

*  kraszanki: nazwa wywodzi się od kraszenia, czyli farbowania. Jajka uzyskują swój piękny 

kolor dzięki kąpieli w barwniku. Niegdyś stosowano naturalne barwniki; 

* oklejanki: skorupka jest wyklejana różnymi kolorowymi materiałami, włóczką, muliną. 

Kiedyś wykorzystywano do tego również płatki kwiatów. Świetny sposób dla miłośników 

decoupage'u; 

* nalepianki: skorupka ozdabiana jest wycinkami kolorowego papieru; 

*  ażurki: to bardzo zaawansowana sztuka ozdabiania skorupek. Rzeźbiarz pracuje na 

wydmuszce, w której za pomocą precyzyjnych narzędzi (wiertła, szlifierki, pilników, dłuta itp.) 

wycina ażurowy wzór. 

 

 
Pisanki z woskowym wzorem. 

 

 



 
 
Pisanki nalepianki. 
 

 
 
Pisanki ażurkowe. 
 
 

4. „Pisanki, kraszanki”- poproszę Was teraz, abyście wsłuchali się w nową piosenkę. Jeśli macie 
ochotę możecie nauczyć się refrenu na pamięć .  
Drodzy rodzice poniżej znajduje się tekst piosenki oraz link do odtworzenia jej w Internecie. 
 
 

1)Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2)Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 



Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne… 

 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne… 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/pisanki-kraszanki/ 

 
 
 
 
Macie ochotę jeszcze troszkę z nami popracować? To teraz poprosimy was, abyście przygotowali 
sobie kredki, liczydło lub inne liczmany, które ułatwią wam rozwiązanie zadań matematycznych. 
Powodzenia . 
 
 

5. „Która to pisanka?- zadanie polega na wskazaniu odpowiedniej pisanki z określeniem jej 
położenia ( po lewej stronie, w środku, po prawej stronie).  
 

 

 
 
- Która pisanka jest najmniejsza? 
- Która pisanka jest największa? 
- Która pisanka jest średniej wielkości? 

BRAWO!!! Świetnie poradziliście sobie z tym zadaniem. 
 

Karta pracy nr 1. 
 
 

https://miastodzieci.pl/piosenki/pisanki-kraszanki/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Karta pracy nr 3. 
 
Przed wami zadanie tekstowe, w którym będziecie musieli zapisać równanie matematyczne. Na 
końcu dorysujcie wynik działania. 
Mama z Olą zrobiły 8 pięknych pisanek. Niespodziewanie ich kotek Mruczuś wskoczył na stół i 
zrzucił z niego 3 pisanki, które się rozbiły. Ile pisanek zostało Oli i jej mamie ? 
 
 

  
        
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 4.  
  
 Ile jest pisanek ? Już wiesz? Połącz z odpowiednią liczbą w okienku pod nimi.  
 Bardzo ładnie ! 
 

 

 

 



Na koniec mamy dla was kilka wzorów jajeczek pisaneczek do rysowania po śladzie. 

Oczywiście prace te są dla dzieci chętnych. 

Bardzo dziękujmy za wspaniałe prace oraz serduszko jakie wkładacie w wykonanie ich. 

Jesteśmy z Was ogromnie dumne, że tak wspaniale sobie radzicie. 

Całujemy i ściskamy Was mocno- pani Lidzia i pani Asia !!!! 

 

 

 



 

 



 



 

 


