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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 07.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Kraszanki, pisanki 

 

Cele ogólne: 

• wzbudzanie zainteresowania folklorem, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

• kształtowanie poczucia rytmu muzycznego, 

• rozwijanie zainteresowania przyrodą. 

 

Cele operacyjne:  

Dziecko: 

• rozróżnia kraszankę i pisankę, 

• wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki, 

• ilustruje ruchem utwory muzyki poważnej, 

• zakłada hodowlę rzeżuchy. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Troszkę się poruszajmy:  
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

 Rozmowa na temat: Jakie są jajka? (z wykorzystaniem okazów). 

Jajka: kurze, kacze, przepiórcze, strusie (okazy), spodeczek. 

Rodzic rozbija na spodeczku jajko. Pokazuje dziecku żółtko i białko. Dziecko 
rozmawia wraz z rodzicem o tym, jakie zwierzę może wykluwać się z jajka (np.: 
kurczątko, wrona itp.). 

 
 Praca rodzica i dziecka – Nasze jajko wielkanocne. 

Kartka w kształcie jajka (o dużym formacie), kredki, farby, brokat, cekiny, 

naklejki. 

Dziecko wraz z rodzicem ozdabiają jajka według własnych pomysłów. Można do 

zabawy zachęcić pozostałych członków rodziny. Ważne, aby na koniec obejrzeć 

pracę i docenić wkład każdej osoby. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
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 Rozmowa na temat: Moja ulubiona... (na podstawie obrazków).  

Obrazki przedstawiające pisanki/kraszanki. 

Dzieci oglądają obrazki i opowiadają, które pisanki/kraszanki podobają im się 

najbardziej oraz dlaczego. 

 Ćwiczenia słuchowe: Co słyszysz? 

Rodzic wypowiada nazwy świątecznych jajek, podzielone na głoski i na sylaby, 

oraz ich kolory. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, o czym jest mowa (np. pi-san-

ki, ż-ó-ł-t-y). 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1. 

 Rozmowa o pisankach i kraszankach. 

Obrazki z I części dnia lub kraszanki i pisanki. 

Rodzic dzieli obrazki na dwie grupy. Pyta się dziecka, czy wie, czym się różnią. 

Wskazując na jedną grupę, mówi: To są kraszanki.  

Nazwa kraszanka pochodzi od metody barwienia jaj, tak zwanego kraszenia, 

które polegało na farbowaniu na jednokolorowo, bez wzoru.  

Rodzic wskazuje na drugą grupę i mówi: Jajka pokryte wzorem wykonanym 

woskiem noszą nazwę pisanek.  

Obecnie wszystkie różnobarwnie pomalowane jajka to pisanki. 
 
 Słuchanie piosenki: Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne.  

Nagranie piosenki na stronie: https://youtu.be/qKY9oeELKn4 

 

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 
Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
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Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3. Baranek z kurczaczkiem długo się spierali,  

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  
potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 Z czego był koszyczek? 

 Czego było pełno w koszyczku? 

 Co znajdowało się w wiklinowym koszyczku oprócz pisanek i kraszanek? 

 Jakie mogą być pisanki? 

 Kto się z kim spierał? 

 O co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? 

 Czy lubisz święta wielkanocne? Dlaczego? 
 

 Nauka refrenu piosenki Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne., metodą ze 
słuchu. 

Nagranie piosenki (https://youtu.be/qKY9oeELKn4), przedmioty (lub 

instrumenty muzyczne) potrzebne do akompaniamentu. 

Dziecko wraz z rodzicem słucha melodii piosenki, a następnie samodzielnie 

dobiera przedmioty (lub instrumenty) potrzebne do akompaniamentu. Rodzic 

zwraca uwagę na tempo utworu i jego nastrój. 

• Swobodne improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego (link do 
utworu: https://youtu.be/nAtAvF2cepg )Taniec kurcząt w skorupkach  

Rodzic podaje tytuł nagrania. Dziecko, w wybrany przez siebie sposób, próbuje 
ilustrować muzykę. 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek” (4-latki) i dla 

chętnych 3-latków. 

 Zajęcia przyrodnicze: Zakładamy hodowlę rzeżuchy.  

Doniczka (pojemnik na rzeżuchę lub spodek), ziemia, nasiona rzeżuchy, woda. 

Przypomnienie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
https://youtu.be/nAtAvF2cepg
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Dziecko odpowiada na pytanie: Czego potrzebuje roślina, żeby rosnąć? 
 
Posiejmy rzeżuchę razem  Znajdźmy ładną doniczkę(pojemnik/spodek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsypmy do doniczki ziemię 
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Gdy wsypiemy ziemię, posiejmy nasionka rzeżuchy. 

 

 

Na koniec podlejmy nasionka delikatnie wodą. 

 

Umieszczamy posianą rzeżuchę na parapecie okna. Pamiętamy o regularnym 

podlewaniu i obserwowaniu roślin.  
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III CZĘŚĆ DNIA 

 

• Praca plastyczna: Kraszanki, pisanki. 

Kartki w kształcie jajek, kredki, farby. 

Rodzic i dziecko ozdabiają kartkę jak kraszankę (jednobarwnie), albo – jak 

pisankę (kolorowo). 

 Prace porządkowe  
Dzieci pomagają porządkować rodzicom dom na święta. 
 

 Karta pracy cz.2, str. 11 dla dzieci z grupy „Żabek”: 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=24 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy)  

 

Dzieci: 

− łączą liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego, 

− kolorują rysunek największej pisanki, 

− wskazują dwie takie same pisanki. 

 Karta pracy cz.2, str. 29 dla dzieci z grupy „Pszczółek”: 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=30 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

 

Dzieci: 

− łączą liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego, 

− kolorują rysunek największej pisanki, 

− kolorują rysunki jajek według określonego rytmu. 

 

 Utrwalanie refrenu piosenki Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne. 
(https://youtu.be/qKY9oeELKn4) 

Dziecko ponownie śpiewa refren piosenki. Może przy tym dowolnie pląsać. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=24
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=30
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://youtu.be/qKY9oeELKn4

