
PIĄTEK 

TEMAT: ,,Pisanki” 

1. ,,Interaktywna gimnastyka” – ćwiczenia ruchowe: 

A oto nasz ruletka ruchowa.  

Zadaniem dziecka jest zakręcenie kołem i wykonanie ćwiczenia. 

Zapraszam na stronę: 

https://wordwall.net/pl/resource/1180551/wielkanocne-zabawy 

 
2. ,,Rodzaje jajek wielkanocnych”:   

 Drapanki - powstają poprzez wydrapywanie na wcześniej 

zabarwionych jajkach różnych wzorków, 

 

 

 Kraszanki - powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, 

dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych, 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1180551/wielkanocne-zabawy


 Pisanki - mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie 

(dawniej: pisanie) na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a 

następnie zanurzenie jajka w barwniku. 

 

 

 Oklejanki - przyozdobione sitowiem, płatkami, skrawkami 

kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką 

wełnianą itp. 

 

 

 Nalepianki - powstają przede wszystkim  przez ozdabianie skorupki 

jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

 

 



 Ażurki - wykonywane z wydmuszek, za pomocą precyzyjnych 

narzędzi wycinane są wzory. 

 

 
 

Które pisanki podobają ci się najbardziej. Powiedz, które chciałbyś 

spróbować zrobić? 

A oto pomysł, jak sam możesz w naturalny sposób zabarwić jajka. 

 



3. ,,Wielkanocne życzenia” – wielkanocny zwyczaj: 

 

W polskiej tradycji głęboko zakorzeniony jest zwyczaj składania życzeń 

podczas ważnych okazji. Należą do nich uroczystości rodzinne, ale także 

najważniejsze chrześcijańskie święta: Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne. 

Spotykając się w gronie najbliższych przekazujemy sobie różnego rodzaju 

serdeczności, zwracając głównie uwagę na zdrowie, miłość, dobrobyt i wszelką 

pomyślność. 

Życzenia wielkanocne dla najbliższych można składać w różnej formie: 

osobiście, telefonicznie, czy na kartce. Kiedyś bardziej popularnym 

zwyczajem było wysyłanie kartki pocztowej, na której pisało się życzenia. 

Jeśli nie masz pomysłu na życzenia – spróbuj sam stworzyć kartkę i 

podarować ją osobie bliskiej w domu. 

 
 

 

 

 



4. ,,Wielkanocne wzory” - sekwencje:  

 

Do zabawy potrzebne nam 

będą: klocki, sznurki, piłeczki, 

kredki, flamstry, samochodziki 

i inne zabawki które posiada 

dziecko. 

* 

Zadaniem dziecka będzie 

stworzenie wielkiej pisanki, 

tworząc ją z dostępnych 

zabawek. 

* 

Możemy tworzyć z dzieckiem 

sekwencje. Podajemy dzicku 

wzór z zabawek, a ono niżej 

powtarza go. 

* 

 

5. ,,Kurka Tosia i jej niesamowite zadania” – gra interaktywna, ćwiczenie 

matematyczne z elementami przeliczania:   

 

Zapraszam do zabawy: 

https://view.genial.ly/6061fdb2cec16a0d41abb4ea/interactive-image-kurka-

tosia-gra-interaktywna?fbclid=IwAR32TSYGTq6bsS6-

R6fY4xtscTPqAaymIjq2eafFsVxzgXpzH9fXsLT-tr8 

https://view.genial.ly/6061fdb2cec16a0d41abb4ea/interactive-image-kurka-tosia-gra-interaktywna?fbclid=IwAR32TSYGTq6bsS6-R6fY4xtscTPqAaymIjq2eafFsVxzgXpzH9fXsLT-tr8
https://view.genial.ly/6061fdb2cec16a0d41abb4ea/interactive-image-kurka-tosia-gra-interaktywna?fbclid=IwAR32TSYGTq6bsS6-R6fY4xtscTPqAaymIjq2eafFsVxzgXpzH9fXsLT-tr8
https://view.genial.ly/6061fdb2cec16a0d41abb4ea/interactive-image-kurka-tosia-gra-interaktywna?fbclid=IwAR32TSYGTq6bsS6-R6fY4xtscTPqAaymIjq2eafFsVxzgXpzH9fXsLT-tr8


 

6. Wykonanie ćwiczenia w KP3, s. 62-63 

7.KARTA PRACY 

 

  


