
ŚRODA 08.04.2020 

 

1. „PISANKOWA BAJECZKA”- A. Galica 

 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 

 - Ko-ko-ko- zagdakała- Leżcie tu cichutko. 

I poszła szukać ziarenek na podwórko. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały 

się 

i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

 - Mrau- powiedział.- Będzie z was pyszna jajecznica. 

 - Nie, nie!- trzęsły się ze strachu jajka.- Nie chcemy na patelnię! 

 - Uciekajcie!- ćwierkały wróbelki.- Schowajcie się przed kotem. 

 - Nie dam się usmażyć!- zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili 

wróciło i zaśpiewało wesoło: 

 - Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

 - Co ci się stało?- pytały pozostałe jajka. 

 - Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko 

wielkanocną pisanką. 

Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i powiedziało grubym głosem: 

 - To nie jajko , tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało, jak 

pisankowy tygrys w żółto- czarne paski. 

 - Brawo!- ćwierkały wróbelki. 

 - I ja też, i ja też!- wołało trzecie. 

Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

 - Jestem żabka, każdy to wie! Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone.  Czwarte jajko zbladło ze strachu. 

 - Pośpiesz się!- ćwierkały wróbelki.- Kot idzie! 

 - Tylko jedno jajko?- mruknął kot. - Ugotuję cię na twardo. 

 - Ojej, ratunku!- wołały przerażone wróbelki. -Teraz na pewno kot cię zje! 

Trach-trach-trach!- skorupka pękła na małe kawałki i...wyszedł z niej żółty kurczaczek. 

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 

 - Wielkanocna bajka , wyklułem się z jajka! 

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku...” 

 

2. Odpowiedzcie, proszę na pytania: 

 

1. Co zobaczyły wróbelki w kurniku? 

2. Ile jajek zniosła kura? 

3. Co robiły jajka kiedy kura poszła szukać ziarenek? 

4. Co powiedział kot kiedy zobaczył jajka? 

5. Malowane jajka, wszystkie kolorowe. Jak je nazywamy, czy ktoś mi odpowie?...( pisanki ) 

6. W co zamieniły się jajka, żeby nie trafić na patelnię? 

 

3. Zabawa matematyczna- „PISANKI” 

 

 Liczenie pisanek umieszczonych w szeregu– zgodnie z treścią utworu- określanie ile 

ich jest. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

Jak wyglądało pierwsze/ drugie/ trzecie jajko?. Co stało się z czwartym jajkiem? Która 

pisanka jest jak tygrys? Z której wykluł się kurczak? Która z kolei jest jak biedronka? Która 



jak zielona żabka? 

 

 Dziecko odwraca się tyłem, a mama chowa jedną z pisanek. Następnie po odwróceniu 

się dziecko odgaduje, której pisanki brakuje i mówi, jak była ozdobiona. 

 

 

ULUBIONYM ZAJĘCIEM WIELKANOCNYM DZIECI JEST MALOWANIE JAJEK. 

 

 Można je ozdabiać na wiele sposobów. Gotowe pisanki wkłada się potem do 

koszyczka 

ze święconką. 

 

PISANKI 

 

 Chociaż pisankami określa się wszystkie ozdobione jajka wielkanocne, 

nazwa”pisanki” odnosi się do jajek wykonanych techniką batikową. Polega ona na 

nakładaniu na jajko rozpuszczonego wosku za pomocą specjalnego pisaka, igły lub słomki. 

Po „napisaniu” wzoru jajko trzeba zanurzyć w barwniku. Potem wystarczy delikatnie usunąc 

wosk, zanurzając pisankę 

w ciepłej wodzie. W ten sposób powstaje cały wzór na barwnym tle. Kolorowy wzór można 

uzyskać, ponownie wkładając pisankę do barwnika, tym razem o innym kolorze. 

Można też na zabarwionym już jajku narysować wzór woskiem, a następne włożyć jajko do 

soku 

z kiszonej kapusty, kwasu buraczanego lub serwatki- wtedy kolorowe będzie tylko to, co 

pokrywał wosk. Takie pisanki powstają w okolicach Białegostoku. 

 

RODZAJE PISANEK 

 

 Świąteczne jajka zabarwione na jeden kolor przez gotowanie w wywarze z 

naturalnych składników lub sztucznych barwników to kraszanki. Popularną metodą 

zdobienia pisanek jest wyskrobywanie wzorów na zabarwionym jajku za pomocą ostrego 

narzędzia- igły, nożyka do papieru, nożyczek. Tak powstałe jajka wielkanocne to drapanki. 

Słynie z nich Śląsk Opolski. 

 

 W wielkanocnym koszyczku mogą pojawić się również nalepianki, czyli jajka 

ozdobione wycinankami z kolorowego papieru. 

 Podobnie robi się oklejanki, na których oprócz kolorowego papieru są skrawki 

tkaniny, płatki bzu, piórka, cekiny itp. 

 Naklejanki i oklejanki spotyka się w okolicach Krakowa i Łowicza. 

 

 

KRASZANKI 

 

 Aby zrobić świąteczne kraszanki, ugotuj jajka w wodzie, z odpowiednim barwnikiem 

( naturalnym lub sztucznym ).Sztuczne barwniki można bez trudu kupić w sklepie, ale o wiele 

ciekawsze będzie przygotowanie własnych, naturalnych barwników. Można w ten sposób 

uzyskać różne kolory: 

- rudy, pomarańczowy, żółty- łupiny cebuli, 

- fioletowy- płatki ciemnej malwy, 

- zielony- młode żyto, owies, trawa, 



- różowy- sok lub skórka z buraka, 

- ciemno brązowy- łupiny orzecha włoskiego, 

 

 

ŚWIĘCONKA 

 

 

 Koszyczek, wyściełany białą serwetką, przybrany gałązkami bukszpanu i kolorowymi 

wstążkami, zanosi się w Wielką Sobotę do kościoła, aby poświęcić pokarmy. Oprócz jajek do 

koszyczka tradycyjnie wkłada się baranka z cukru, chleb, wędliny, ciasto, masło, chrzan i sól. 
 

 

ZADANIE DLA DZIECI 5-LETNICH  - KARTY PRACY 3, 

STRONA 34  

 

 

ZADANIE DLA DZIECI 4-LETNICH  

PUZZLOWA PISANKA 

 

POKOLORUJ PISANKĘ WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU, NASTĘPNIE 

PRZETNIJ OBRAZEK PO WYZNACZONYCH LINIACH, SPRÓBUJ 

UŁOŻYĆ POWSTAŁE PUZZLE 

 

 

 

 

MIŁEJ ZABAWY  



 


