
                    „Pisanki, pisanki jajka kolorowe” 
 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek.                             Pisanki, pisanki 
                                                                  jajka kolorowe, 
                                                                  na nich malowane 
                                                                  bajki pisankowe. 
 

Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej                                                                               
laleczki tańczące.                               Na czwartej kwiatuszki, 
                                                           a na piątej gwiazdki. 
                                                           Na każdej pisance 
                                                           piękne opowiastki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa z piosenką Pisanki, Pisanki.  

Odtwarzamy dziecku piosenkę oraz pytamy, czy zapamiętało o czym ona była.  

Rozmawiamy z dzieckiem na temat tradycji świątecznych, malowaniu jajek, 
przygotowywaniu święconki.  

Prosimy dziecko, aby przypomniało sobie co było namalowane na kolejnych 
pisankach, możemy wspólnie policzyć, ile pisanek pojawiło się w piosence oraz jakie 
miały kolory.    

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

 

Cel zabawy:        

 rozwijane koncentracji uwagi 
 rozwijanie swobodnej wypowiedzi, poszerzanie zasobu słownictwa 
 rozwijanie wrażliwości muzycznej 

 

 

Kto pozbiera więcej jajek 

           
Zabawa ruchowa polegająca na znalezieniu i pozbieraniu przez dziecko jak 
największej ilości kolorowych jajeczek. 
 

Pomoce:  
- jajeczka lub piłeczki 
- koszyczek lub małe wiaderko  

        

Chowamy nasze jajeczka w takie miejsca, aby dziecko je znalazło, następnie wspólnie 
je zbieramy do koszyczka lub wiaderka.  
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Zachęcamy dziecko, aby starało się zrobić to jak najszybciej potrafi.  

Do zabawy może włączyć się rodzeństwo dziecka, wtedy liczymy, kto zebrał więcej 
jajek.  

Zabawę możemy powtarzać dowolną ilość razy, jeśli tylko nasze dziecko chce się 
dalej bawić. 

 

Cel zabawy: 

 wprowadzenie w dobry nastrój 
 zaspokojenie potrzeby ruchu 
 nauka spostrzegawczości 

                                                                         

                                                                            

                                              

                                                                                                       

                                       

                                                

Ozdabianie pisanki 

 

Zabawa plastyczna- malowanie pisanki 

Pomoce: 

- farby plakatowe w różnych kolorach 

- wydrukowany szablon jajka 

- talerzyk       

- patyczki kosmetyczne 



Na talerzyk wylewamy po trochę farb w różnych kolorach.  

Pokazujemy dziecku jak ozdobić jajko malując je patyczkami zamoczonymi  
w farbach.  

Prosimy dziecko o wykonanie pracy plastycznej.  

        

       Cel zabawy: 

 ćwiczenie sprawności dłoni, palców 
 poznanie nowych technik plastycznych 

                  

    

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSJeQDJ97QfTUsQGVU7g6hJwISwOBFFmWG-
EG7NkPR8FABpArdn&usqp=CAU 
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Brakująca połówka pisanki 

 
Pomoce: 

- szablony połówek pisanek 

Wycinamy z szablonu połówki pisanek i rozkładamy je na stole.  

Zadaniem dziecka jest odszukanie dwóch pasujących do siebie części pisanki.  

Po złożeniu wszystkich obrazków można przykleić je na kartce papieru.  

 

 

http://nauczycichlatac.blogspot.com/2017/03/  

 

Cel: 

 Doskonalenie spostrzegawczości  
 Ćwiczenie koncentracji uwagi 
 Kształtowanie sprawnosci manualne dziecka  
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