
1.WIELKANOCNE PISANKI 

Pokażmy dziecku obrazki przedstawiające wielkanocne pisanki. Rodzic wprowadza 

dziecko w temat Wielkanocy pytając: 

- Co to są pisanki? 

- Kiedy przygotowujemy pisanki? 

- Jak wykonujemy pisanki? 

     



  

 

WIERSZ D. GELLNER „ PISANKI” 

  

Patrzcie ile na stole leży pisanek! 

Każda ma oczy malowane, naklejane. 

Każda ma uśmiech kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

by się nie potłuc przypadkiem 



w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki nie są do jedzenia! 

Z pisanek się wyklują 

Świąteczne życzenia. 

ROZMOWA NA TEMAT WIERSZA 

Porozmawiajmy z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza. Zapytajmy je o to: 

- Co znajduje się na stole? Jak wyglądają pisanki? Co wykluje się z pisanek? 

  

CIEKAWOSTKI O PISANKACH 

Przeczytajmy dziecku ciekawostki: 

Legenda głosi, że Maria Magdalena, kiedy szła w niedzielę wielkanocną do grobu 

Chrystusa, 

zabrała ze sobą jajka, które miały być posiłkiem dla apostołów. Po spotkaniu 

Chrystusa, 

który zmartwychwstał, zauważyła, że jajka zmieniły kolor na czerwony. Od tej 

pory przyjął 

się zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc. 

  

Malowane we wzory jajko nazywa się pisanką, bo zgodnie z tradycją te wzory 

pisze się rozgrzanym woskiem na jajku, używając lejka ze skuwki od sznurowadeł 

oraz szpilki do robienia kropek. Gdy jajko z napisanym wzorem zanurzymy w 

farbie, a potem usuniemy wosk w gorącej wodzie, pozostanie jasny wzór na 

barwnym tle. 

Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły mieszkańcom 

szczęście i dostatek. Skorupki jaj wielkanocnych rzucano też pod drzewa 

owocowe, aby zapobiec szkodnikom i sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy 

w wodzie, w której gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły i podobały się 

chłopcom. W zabawie zwanej walatką lub wybitką toczono po stole pisanki lub 

uderzano nimi o siebie. Posiadacz stłuczonego jajka tracił je na rzecz właściciela 



nienaruszonej pisanki. Inną grą było rzucanie pisankami do siebie lub 

przerzucanie ich przez dachy kościoła. 

2.POZNANIE SŁÓW I MELODII PIOSENKI "KOSZYCZEK DOBRYCH ŻYCZEŃ" 

https://soundcloud.com/user-956760406/koszyczek-dobrych-ycze-s-i-muz?in=user-

956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2 

1. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?” 

  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

  

2. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł? 

  

Ref.: Mama, tata… 

  

3. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. 

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są, 

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go. 

Ref.: Mama, tata… 

Porozmawiajmy z dzieckiem na temat tekstu piosenki. Zapytajmy dziecko: 

https://soundcloud.com/user-956760406/koszyczek-dobrych-ycze-s-i-muz?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2
https://soundcloud.com/user-956760406/koszyczek-dobrych-ycze-s-i-muz?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2


- Co znajduje się w koszyczku, o którym jest mowa w piosence? 

- Co znaczą w piosence słowa „koszyczek dobrych życzeń”? 

3.ZABAWA RUCHOWA Z ELEMENTEM TURLANIA– ROZSYPANE PISANKI. 

Dziecko delikatnie turla się po podłodze w różnych kierunkach, zwracając uwagę 

na zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

 


