
30.03.2021 

Witajcie Rodzice i Gwiazdeczki. 

 

Dzisiaj zapraszam Was do kolejnych ćwiczeń i zabaw. Mam nadzieję, że dobry humor  

Was nie opuszcza i znajdziecie trochę czasu, aby je wykonać . W dniu dzisiejszym 

porozmawiamy o pisankach i kraszankach   

 

Cele:  

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

- kształtowanie poczucia rytmu muzycznego. 

 

Gotowi? A więc zaczynamy   

 

 
 

 

1.Na początek zapraszam Was do zabawy, która polega na odgadnięciu, o jakim kolorze mowa  

po usłyszeniu pierwszej sylaby.  (poniżej propozycje) 

- czer – wo – ny 

- zie – lo – ny 

- żół – ty  

- brą – zo – wy 

- bia – ły  

- czar – ny 

 

 

Myślę, że świetnie sobie poradziliście  Brawo   

 

 



2. Czy słyszeliście kiedyś o pisankach i kraszankach?  

 

Nazwa kraszanka pochodzi od metody barwienia jaj,  

tak zwanego kraszenia, które polegało na farbowaniu  

na jednokolorowo, bez wzoru.  

 
 
 
 
 
Pisanki (dawniej - to jajka pokryte wzorem  

wykonanym woskiem). Obecnie wszystkie  

różnobarwnie pomalowane jajka to pisanki. 

 
 
 
 
 
 

Czy potraficie wskazać pisanki? Spróbujcie  
 

 
 

 



3. Zapraszam Was do wysłuchania piosenki „Pisanki, pisanki”. W czasie jej słuchania postarajcie 

się rytmicznie klaskać, tupać lub tańczyć    

 

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

 

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. 
 

 

 

Mam nadzieję, że piosenka Wam się spodobała  Postarajcie się odpowiedź na kilka pytań 

dotyczących tego utworu:  

- o czym była piosenka?  

- ile było pisanek w piosence?  

- co było namalowane na jajkach?  

 

4. Na zakończenie mam dla Was przygotowane kolorowanki. Jedną z nich należy wydrukować,  

a druga znajduje się w linku poniżej i możecie wykonać ją przed komputerem. Wybór należy 

do Was . Pamiętajcie, aby prace wykonywać starannie   

 

https://www.kolorowankionline.net/pisanki-wielkanocne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za wspólną zabawę i pracę   

Miłego dnia   

Justyna Brzostek   

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.kolorowankionline.net/pisanki-wielkanocne


 


