
Piątek 02.04.2021 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Pisanki- ozdobne jajka. 

 

Dzień dobry nasze kochane Jeżyki! 

 Dziś kończymy tematykę związaną z Wielkanocą. Jestem pewna, że po całym 

tygodniu znacie wybrane tradycje Wielkanocne, co jemy podczas Świąt, potraficie też 

pokazać na zdjęciu, co kojarzy się z Wielkanocą, a co z Bożym Narodzeniem.  

  Dziś przypomnimy sobie co wkładamy do wielkanocnego koszyczka i opowiemy 

sobie troszkę o…. no właśnie o czym? Posłuchajcie zagadki  i spróbujcie ją 

odgadnąć. Podpowiem Wam trochę i umieszczę zdjęcie, które jest odpowiedzią na 

zagadkę.  

 

W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie.  

Zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię.  

Co to?  

 

 

 

Tak, macie rację, dobrze poradziliście sobie z odpowiedzią. To PISANKI.  

Popatrzcie proszę na zdjęcia kolorowych pisanek. Spróbujcie zgadnąć czym są one 

ozdobione.  







 



 

 

Jak już zauważyliście na zdjęciach pisanki mogę być różne. Mogą być malowane 

farbami, wyklejane wełną, bibułą, papierem kolorowym. Są też pisanki 

jednokolorowe, które nazywamy KRASZANKAMI. Ten rodzaj kolorowych jajek z  

barwimy czyli nadajemy im kolor przy pomocy naturalnych produktów. Poniżej 

wstawiłam Wam tabelkę , z której możecie skorzystać podczas barwienia jajek.  

Pamiętajcie, że do tego potrzebny jest Wam ktoś dorosły.  



 

 

Teraz zapraszam Was do obejrzenia filmiku o pisankach.  

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

 

Pisanki możecie wykonywać  na styropianowych jajkach, jajkach gotowanych lub na 

wydmuszkach czyli skorupkach po jajkach. Jest to  świetny pomysł na spędzenie 

wspólnego czasu z rodziną.  

Może chcielibyście pokazać nam Wasze piękne, kolorowe dzieła? Jeśli oczywiście 

będziecie je robić? 

 

Kochani teraz czas na rozruszanie się. Wykonajcie zadania, któr pokazują dla Was 

zwierzątka na obrazkach. 

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












 

 



Na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałabym przypomnieć Wam, co należy 

włożyć do wielkanocnego koszyczka. 

 



Moje kochane Jeżyki w tym ostatnim dniu przed Świętami, w imieniu swoim i Pani 

Iwony,  chciałabym złożyć Wam i Waszym rodzinom :  

 

 

 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w rodzinnej, przyjemnej atmosferze. 

Życzymy Wam pysznego jajka i mokrego Dyngusa. 

Pani Ania i pani Iwona  

 

 

 


