
                                                                                                                           7.04.2020 r. (wtorek)
Witamy Was serdecznie!! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Mają na celu poznanie 
ciekawostek związanych z pisankami, poznanie technik malowania pisanek, rozwijanie 
sprawności manualnej.

Przygotujcie: kartę pracy, klej, nożyczki, piórka, kredki, jajka oraz w zależności od 
wyboru (to co macie w domu): łupiny po cebuli, kapustę czerwoną lub buraki. Niezbędne 
będą też wasze chęci i uśmiech na twarzy.
 
                                                                                                                                Miłej zabawy!!  

Część I
1. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki (według Małgorzaty Markowskiej). Dzieci stają 
i ćwiczą pod dyktando wypowiadanej przez rodzica rymowanki. 

Ręce w przód, ręce w górę, 
i podskokiem aż pod chmurę.
Ręce w dół, ręce w bok, 
nogi wykonują skok.    (Wykonują podskok obunóż w miejscu). 
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, zaczynamy od początku.   (Maszerują w miejscu). 

2. Wykonajcie koszyczek wielkanocny. Potrzebne  będą: wyprawka – karta nr 3, klej, nożyczki, 
piórka. Jeśli ktoś nie odebrał wszystkich książek z przedszkola może wydrukować sobie kartę:
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=83 
- Wypchnijcie/wytnijcie z karty pracy formę koszyczka i uchwytu
- Złóżcie i sklejcie koszyczek według instrukcji. 
- Doklejcie we właściwym miejscu uchwyt. 
- Doklejcie kurczakom piórka na czubkach głów. 
- Do gotowego koszyczka możecie włożyć pisankę. 

3. Wypełnijcie Karty pracy z książki fioletowej, cz. 3, s. 73-80

Część II
1. To są pisanki.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=83


2. Posłuchajcie ciekawostek na temat pisanek.
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. 

3. Poznajcie teraz różne techniki malowania pisanek



TECHNIKI
MALOWANIA PISANEK

MALOWANIE WOSKIEM



TECHNIKI
MALOWANIA PISANEK

BARWIENIE W WYWARZE
Z ŁUPIN CEBULI



TECHNIKI
MALOWANIA PISANEK

WYDRAPYWANIE WZORÓW 
NA ZABARWIONYCH 

SKORUPACH



TECHNIKI
MALOWANIA PISANEK

BARWIENIE JAJEK 
KOLOROWYM BARWNIKIEM



to jaja, których zawartość 
została wydmuchana

przez niewielką dziurkę



można je udekorować
w dowolny dla siebie sposób



to jaja malowane na jeden kolor
Kolor kraszankom nadają 

naturalne barwniki: 
KOLOR W ODCIENIACH BRĄZU I CZERWIENI

łupiny z cebuli w dawały odcienie żółci,
brązu i czerwieni

KOLOR RÓŻOWY
sok z buraków 

KOLOR NIEBIESKI 
wywar z czerwonej kapusty

KOLOR CZARNY
wywar z kory dębowej



Nazwa wzięła się
od sposobu barwienia jajek, 

czyli tzw. KRASZENIA,
co oznacza nadawać tylko 

jeden kolor bez wzoru.

Można wyskrobać w skorupie 
zabarwionych jaj dowolny wzór 
za pomocą ostrego narzędzia.

Wtedy takie kraszanki
nazywa się DRAPANKAMI.



4. Obejrzyjcie filmik „Jak barwić jajka naturalnie?”
https://www.youtube.com/watch?v=zuKuqQJ0yrs 

5. Wybierzcie sobie jakiś sposób barwienia jajek i wspólnie z Rodzicami zabarwcie jajka na 
Wielkanoc.

Propozycje utrwalające treści: 
1. Wybierzcie sobie jakąś pisankę i pokolorujcie ją według własnego pomysłu (pisanki poniżej).

  
                                                                                                                            Powodzenia! 
                                                                                   Nauczycielki: Milena Kurpiewska, Ewa Bienias

https://www.youtube.com/watch?v=zuKuqQJ0yrs


Pokoloruj pisankę według własnego pomysłu.
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy !

Imię: ……………………………………
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