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„Pisanki, kraszanki, jajka malowane” 

 

Dzień dobry kochani!!! 

Bez czego nikt nie wyobraża sobie Świąt Wielkanocnych? Bez pięknych, kolorowych, 

malowanych w barwne wzory……PISANEK!!!!! 

Zatem dzisiaj będziemy się bawić z WIELKANOCNYMI JAJAMI !!!!  

 

1. Hop! Hop! Raz i dwa! Kręcisz Ty, Kręcę ja! 

 

Tym razem nasza poranna rozgrzewka w wersji wielkanocnej!. Poniżej wklejam linka do 

Waszego Ulubionego Sportowego Koła  

 

https://wordwall.net/embed/0eaf763bf79c4b279684c75556e0ef05?themeId=52&templateI

d=8 

 

 

2. A teraz zapraszam do wysłuchania wierszyka  "Kurka".  

(Nagranie audio oraz tekst wierszyka przesyłam w załączniku) 

 

 Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 Dlaczego kurka była zdenerwowana? 

 Jak wyglądały jajka? 

 Jak myślicie, kto "ubrudził' jajka? 

 O jakiej tradycji gospodyni opowiedziała kurce? 

 

3. „Pisanki, kraszanki” – zróbcie komuś pisankowy masażyk! 

Namalujcie na plecach kogoś z rodziny wzorki takie jak na pisankach, np. kropki, paski, koła, 

itp. Następnie zamieńcie się rolami. 

 

Przy kolejnym powtórzeniu zabawy możecie namalować na plecach  jakiś wiosenny obrazek 

(np. kwiat, słońce, motyl), a druga osoba zgaduje co namalowaliście 

 

 



4. Kto z was lubi eksperymentować i odkrywać nowe rzeczy? :) Mam dla Was kilka 

eksperymentów z jajami ;) Może przeprowadzicie w swoim domowym laboratorium 

któryś z nich? 
 

Poniżej link do eksperymentów: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 

 

 

5. Zagrajmy w „Zbijające jajko”! 

 

Potrzebujecie plastikowych kubeczków, butelek lub kręgli i plastikowe jajko (lub piłeczkę). 

Wyznaczcie miejsce z którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawcie kubki, 

butelki lub kręgle. Rzucajcie tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą  

 

 

6. „This is the way the bunny hops” – zaśpiewajmy razem po angielsku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

 

Co robi bunny?: 

 

- hop – podskakuje 

- wiggle his nose – porusza noskiem 

- flops his ears – klapie uszami 

- shakes his tail – potrząsa ogonkiem 

 

Spróbujcie zaśpiewać piosenkę Róbcie to, co bunny! 

 

 

7. Panowie i Panie -  zapraszam na Wielkanocne Kodowanie!    (materiały w załączniku) 

 

Wydrukujcie tabelę i obrazki, które znajdziecie w załączniku. Następnie ułóżcie ilustracje w 

pustych miejscach tabeli według podanego kodu (np. koszyczki w czarne i białe koła oraz 

pionowe i poziome pasy połóżcie w odpowiednim miejscu). 

 

 

8. ”Zanieś jajko” - teraz sprawdzimy kto z Was jest zwinny  i jednocześnie bardzo 

ostrożny  
 

Przygotujcie łyżkę i plastikowe jajko lub małą piłeczkę. Jeśli ktoś jest bardzo odważny może 

przenosić prawdziwe jajko, ale lepiej, aby było już ugotowane 

Waszym zadaniem będzie doniesienie jaj na łyżce z wyznaczonego miejsca do  

koszyka znajdującego się po drugiej stronie. Przy powtórzeniu można zmienić rękę  

Powodzenia! 

 

 

9. Przesyłam również dla chętnych dodatkowe karty pracy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


Karta Pracy nr 1 „Wykluły się kurczęta” – Połączcie liniami połówki tego samego jaja i 

pokolorujcie na ten sam kolor. Zamoczcie palec w żółtej farbie i odbijcie na kartce tyle razy, 

ile jest jajek. Gdy farba wyschnie, dorysujcie kurczaczkom oczy, dzioby i nogi. 

 

Karta Pracy nr 2 – „Zamaluj odpowiednie litery” – Zamalujcie te litery, które są potrzebne 

do napisania podanego wyrazu w ramce. 

Karta Pracy nr 3 – „Podobieństwa i różnice”  

 

1. Pokolorujcie obrazek kurczątka z pisankami zgodnie ze wzorem. 

2. Spróbujcie odszukać dwa takie same ptaki i otoczcie je pętelkami. 

3. Przyjrzyjcie się obrazkom. Spróbujcie odnaleźć 5 różnic, którymi się różnią 

i  zaznaczcie je krzyżykiem. 

 

 

10. Na koniec mam dla Was dwie propozycje na Wielkanocne prace plastyczne. 

Wybierzcie tę, która się Wam najbardziej spodoba 

 

Przykładowe zdjęcia prac zamieszczam w załączniku. 

 

 „Malujemy duże jajo” – pisanka z balonika 

 

Pomoce: grube flamastry niezmywalne (w różnych kolorach), nadmuchany balonik 

 

 Jeśli macie w domu balonik możecie go ozdobić wymyślonymi przez siebie 

 wzorkami. Namalujcie je mazakami. Pamiętajcie, aby nie naciskać zbyt mocno, gdyż 

 Wasza pisanka może pęknąć 

 

 „Wielkanocna kurka” – kolaż z gazet i kolorowych kartek 

 

Wykorzystując kawałki kolorowych kartek, tapet czy gazet można stworzyć 

wielkanocną zabawną kurkę. Pozostałe elementy (nóżki, grzebień, dziób) możecie 

domalować kredkami lub mazakami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


