
 

Temat kompleksowy: Malujemy pisanki 

Temat dnia: Liczymy pisanki 

 

Dziś zapraszamy do rozpoczęcia zabawy przy piosence   

 1.Zabawa przy piosence"Zając" 

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc 

 

 2. Tradycja malowania pisanek. 

Pisanki, pisanki jajka malowane...  

  
 

 

 

Czas Świąt Wielkanocnych związany jest z tradycją malowania pisanek. Zwyczaj 

ten znany jest w wielu krajach Europy i poza nią. 

W Holandii dzieci szukają jajek ukrytych w domu, we Francji - w ogrodzie. W 

Niemczech pomalowane na zielono jajka wręcza się przyjaciołom. W Bułgarii 

czerwone wielkanocne jajka maluje się w Wielki Czwartek albo w Wielki Piątek. 

Pierwszym umalowanym na czerwono jajkiem babcia kreśli znak krzyża na 

czołach dzieci, żeby były zdrowe i rumiane przez cały rok. 

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


W Polsce Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i 

odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w 

przeszłość.... 

 

  2.  Wysłuchanie wiersza Krystyny Różeckiej „ Pisanki” 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje i czyta wiersz, następnie zadaje pytania do 

wiersza. 

"Pisanki" 

 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. 

Rozmowa na temat wiersza: 

Co to są pisanki?                                                                                                        

Co było na pierwszej pisance?                                                                                       

Co było na trzeciej pisance?                     

Co było na piątej pisance? 

 



 

 

3. Ile jest pisanek? 

Rodzic pokazuje dziecku kartę pracy i prosi o policzenie pisanek w 

odpowiednim kolorze. Dziecko liczy pisanki, podaje ich liczbę. Zadania dla 

dziecka: 

 Policz pisanki w kolorze czerwonym 

 Policz pisanki w kolorze żółtym                                                    

 Policz pisanki w kolorze pomarańczowym                

 Policz pisanki w kolorze fioletowym                                                  

 Policz pisanki w kolorze niebieskim 

 

 



 
 

 

 



4. Ćwiczenia oddechowe „ Pisanki hop do koszyczka” 

Rodzic pokazuje jak za pomocą słomki do napojów moża przenieść 

styropianowe jajko do koszyczka, oczywiście jeśli nie macie styropianowych 

jajeczek mogą być sylwety wycięte z papieru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


