
TEMATYKA DNIA : PISANKI

Cele główne zajęć:
• rozwijanie mowy i myślenia
• poznanie tradycji związanych z Wielkanocą – malowanie jajek
• zachęcanie do zabaw ruchowych i zabaw plastycznych 

1. Na dobry początek zachęcam do wysłuchania piosenki

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

2. A teraz trochę ruchu : Ćwiczenia poranne jak w poniedziałek:

3. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Pisanki:
https://www.youtube.com/watch?v=KQPsED519Xk 
Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza
− Co znajduje się na stole? Jak wyglądają pisanki? Co wykluje się z pisanek

Poznawanie ciekawostek na temat pisanek:
• Dawniej uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, 
aby było zdrowe, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie dobry urodzaj.
• Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność (także w sprawach
sercowych). 
• Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z barankiem lub 
kurkiem. 
• Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, zderzając je ze 
sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła.

4. Praca z kartami pracy

5-latki Karty pracy nr 3 s. 42 Pokoloruj obrazki na pisankach i podaj ich nazwy. Jakimi głoskami 
zaczynają się te nazwy.

4-latki  Karty pracy nr 2 s. 23  Pokoloruj obrazek. 

5. Rozsypane pisanki - Zabawa ruchowa z elementem turlania –. Dziecko delikatnie turla się 
po podłodze w różnych kierunkach, zwraca uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

6. Nasze pisanki. Szablon jajka ozdobić wg własnego pomysłu dostępnym materiałem (np. 
kolorowym papierem, bibułą, resztkami materiałów, włóczką, elementy świąteczne wycięte 
z kolorowych gazet, kredki, flamastry) . 

Załącznik nr 1

Zachęcam chętne dzieci do przesyłania zdjęć waszych pisanek na mojego e-mila : 
ela.ciwis@vp.pl

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=KQPsED519Xk


7. Zachęcam do nauki piosenki „Pisanki, pisanki”, której dzieci słuchały na początku zajęć.

8. „Szukamy pisanek” - dziecko ma zakryte oczy, rodzic naśladuje głos kurczaka, a dziecko ma 
wskazać kierunek , z którego głos dochodzi.

9.  5-latki Zeszyt grafomotyryczny /z liskiem/ s. 59. − Dobierz do siebie połówki jajek – każde 
jajko narysuj po śladzie innym kolorem kredki. Pokoloruj jajka.

4-latki karty pracy nr 2 s. 24 – Przeprowadź dziewczynkę do domu przez labirynt, aby po drodze 
zebrała wszystkie pisanki.
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