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3,4,5,6 latki

Wielkanoc

CELE OGÓLNE:

•zapoznanie dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi

•wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Wielkanocne,

•zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się przy stole,

• poznanie różnych sposobów zdobienia pisanek,

• dokonuje obliczeń w zakresie 10,

1. PISANKI Dorota Gellner

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.

Ale pamiętajcie!

Pisanki

nie są do jedzenia

Z pisanek się wyklują

Świąteczne Życzenia!

2. Tradycje i zwyczaje Wielkanocne:

Zachęcamy  do  obejrzenia  prezentacji  o  zwyczajach  i  tradycjach  Wielkanocnych.

Prezentacja dostępna w drugim pliku na stronie. 



3. Zdobienie pisanek:

Zachęcamy do wykonania pisanek. Oto kilka pomysłów (oczywiście można inaczej, tak jak każdy

lubi): 

Pisanki w malowane w wiosenne wzory  

Wiosna to pora roku na stałe jest związana z  tradycją wielkanocną, bo to symbol odrodzenia się

życia. Oto pomysł na wiosenne pisanki, do których będziesz potrzebować:

•jajka;

•mały pędzelek;

•farby, np. ekologiczne plakatówki;

•ewentualnie ołówek.

Wiosenny wzór (kwiaty, gałązki itp.)  naszkicuj  na skorupce miękkim ołówkiem (nie powinien być

ostro zatemperowany, aby nie uszkodzić jajka). Pokryć wzór na pisance farbą. I pisanka gotowa. 

Pisanki jednokolorowe - kraszanki

To pisanki, które są najprostsze do wykonania. Potrzebne są tylko:

•specjalne barwniki spożywcze do farbowania jaj;

•jajka.

Barwniki  do  farbowania  rozpuśćcić  w  wodzie,  dodać  odrobinę  octu,  aby  wzmocnić  barwę  na

jajkach.  Następnie  zanurzyć   w  nich  ugotowane  wcześniej  jaja  lub  wydmuszki.

Dawniej do robienia pisanek używano wyłącznie barwników naturalnych, jak np. kory olchy (barwi

na  zielono),  soku  z  buraków  (na  czerwono)  albo  uzyskiwano kolor  pisanek  z  łupinek  cebuli

(brunatno-czerwony kolor).

Pisanki zdobione „gumką”

To prosty,  sposób na ekspresowe pisanki.  Wystarczy dowolnie  owinąć  ugotowane jajko  gumką

recepturką  i  włożyć  do barwnika.  Zamiast  gumki  można  użyć  także  kawałka  dętki  od  roweru

pociętej na różnej grubości paski. Wówczas wzorki będą ciekawsze.

Pisanki ze wzorkiem

Aby  zrobić  odbitki,  potrzebować  będziesz  małych  naklejek  w  dowolnym  kształcie.  Wystarczy

dokładnie  przykleić  je  do  ugotowanego  jajka,  a  potem  zanurzyć  w  barwniku.  Jeśli  nie  masz

gotowych naklejek, użyj dziurkacza kreatywnego i taśmy klejącej.

https://mamotoja.pl/pisanki-wielkanocne-jak-zabarwic-jajka-naturalnie,wielkanoc-artykul,15503,r1p1.html
http://babyonline.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wielkanocy,wielkanoc-artykul,2500,r1p1.html


Śmieszne minki

Wodoodporne  markery  -  ich  pomocą  stworzyć  można  zabawne  "jaja  z  twarzą".  Najciekawiej

wyglądają te, które odzwierciedlają ludzkie emocje. 

Pisanki – oklejanki

Takie pisankowe oklejanki wyglądają bardzo efektownie. Papierowe kwiatki wytniesz samemu lub

za  pomocą  dziurkacza  kreatywnego.  Wystarczy  gęsto  przykleić  je  bezbarwnym  klejem  do

zabarwionego wcześniej jajka (np. Magic) i pozostawić do wyschnięcia. 

Prosimy  o  przesyłanie  zdjęć  prac  dzieci  oraz  pisanek  na  Facebook,

Profil – Korczakowskie Dzieci :)

Karty pracy:

Udostępniono z:

https://www.google.com/search?
q=kolorowanka+wielkanoc&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&sxsrf=ALeKk02LY_ZbueNh0eFV-
SDXlZPPu4V0pw:1586034894394&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS7-yz2M_oAhVkoosKHTy-
A5wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=524 

www.przedszkolankowo.pl

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/645/cms/szablony/23039/pliki/wielkanoc.pdf 

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/645/cms/szablony/23039/pliki/wielkanoc.pdf
http://www.przedszkolankowo.pl/
https://www.google.com/search?q=kolorowanka+wielkanoc&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&sxsrf=ALeKk02LY_ZbueNh0eFV-SDXlZPPu4V0pw:1586034894394&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS7-yz2M_oAhVkoosKHTy-A5wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=524
https://www.google.com/search?q=kolorowanka+wielkanoc&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&sxsrf=ALeKk02LY_ZbueNh0eFV-SDXlZPPu4V0pw:1586034894394&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS7-yz2M_oAhVkoosKHTy-A5wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=524
https://www.google.com/search?q=kolorowanka+wielkanoc&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&sxsrf=ALeKk02LY_ZbueNh0eFV-SDXlZPPu4V0pw:1586034894394&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS7-yz2M_oAhVkoosKHTy-A5wQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=524


3 latki

Wykonaj pisankę po śladzie i pokoloruj.



4 latki

Wykonaj pisankę po śladzie i pokoloruj.



5 latki



6 latki



Kolorowanka dla chętnych 3, 4, 5, 6 latków
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