
Poniedziałek 29.03.2021 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Pisanki, kraszanki 

 

Dzień dobry Kochani! 

 W najbliższych tygodniach będziemy spotykać się wirtualnie. Zachęcam Was do 

wykonywania zadań i do wspólnej zabawy.  

Zbliżają się Święta Wielkanocne, więc w tym tygodniu przybliżmy sobie tematykę 

związaną ze świętami. Dziś zaczniemy od…. No właśnie, kiedy rozwiążecie zagadkę 

dowiecie się o czym będziemy dziś rozmawiać . 

Zapraszam do zabawy.  

 

1. Zagadki: 

 

Leży w koszyczku obok baranka malowana we wzorki to ... (pisanka) 

 

Zrobione z wydmuszek, pięknie malowane – 

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane.  (pisanki) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeśli poprawnie rozwiązaliście zagadki to już wiecie, że dziś będziecie rozmawiać o 

jajkach.  

 

2. Proszę obejrzcie sobie film o pisankach. Jakie są sposoby malowania jajek i 

skąd ta tradycja się wzięła. 

https://www.youtube.com/watch?v=zp91i-tru7Q 

 

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

 

Zachęcam Was do samodzielnego  wykonania pisanki i przesłaniu zdjęcia na maila 

anna85bak@wp.pl. Wystawię Wasze piękne prace na stronie internetowej 

przedszkola.  

 

3.  Posłuchajcie teraz wiersza Doroty Gellner pt. „Pisanki” 

 

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

Dla dzieci, które potrafią czytać poniżej wklejam tekst wiersza, żeby mogły 

śledzić tekst. 

 

D. Gellner „Pisanki” 

 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

https://www.youtube.com/watch?v=zp91i-tru7Q
https://www.youtube.com/watch?v=GxyHrdgTxQs
mailto:anna85bak@wp.pl
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Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

Odpowiedzcie proszę na pytania dotyczące tekstu: 

- Jak wyglądały pisanki? 

- Gdzie one leżały? 

- Dlaczego nie je się pisanek? 

- Czy u Was w domu już robiliście pisanki? 

Chętne osoby mogą narysować obrazki do wiersza.  

4. Kochani mam mały problem…. Pomieszały mi się literki. Czy możecie mi 

pomóc?  Miałam Wam napisać wyrazy JAJKA i PISANKI, ale komputer mi coś 

pomieszał. Ułóżcie je w prawidłowej kolejności, żeby wyszły te wyrazy.  
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5. Na zakończenie chciałam Wam jeszcze pokazać różne rodzaje jajek.  

 

6. Mam jeszcze małe zadanie dla Was. Rodziców proszę o pokolorowanie jajka 

wybranym kolorem, a dziecko niech narysuje podaną liczbę pisanek w kolorze 

wybranym przez rodzica. 



 

Do jutra,  

Pani Ania   


