
TEMAT DNIA: 

Zanim zabawę rozpoczniemy rączki dokładnie umyjemy.

Kaczuszki o tym pamiętają i zawsze rączki czyste mają

Pisanki – na skorupce jajka roztopionym woskiem pszczelim rysuje się różne wzory. 
Wykonuje się to szpileczką umieszczoną w patyku. Następnie zanurza się jajka w barwniku. 
W miejscu, gdzie jest wosk farba nie pomaluje skorupki. Po wyjęciu jajka z farby, usuwa się 
wosk.  
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Kraszanki – jajka gotuje się w wywarze z barwnikiem uzyskanym ze składników 
naturalnych (np. łupiny cebuli) lub sztucznym. 

 

 

 „Wyścig  pisankami” – zabawa ruchowa  

 Dziecko wraz z rodzicem ustawiają się w dwóch rzędach. Każdy trzyma łyżkę a na niej 
kładziemy jajko (najlepiej ugotowane na twardo :)). Zadaniem dziecka i rodzica jest dobiec 
do wyznaczonego miejsca, wrócić i odłożyć łyżkę z jajkiem. Wygrywa ta osoba, która, 
pokona trasę jako pierwsza, nie opuszczając jajka. Do zabawy można zaprosić pozostałych 
członków rodziny oraz dla utrudnienia stworzyć tor przeszkód.  

 

 

 

 

 

 



 

 „Pisanki” – słuchanie piosenki  

Pisanki, pisanki 
jajka malowane. 

Nie ma Wielkanocy 
Bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 
    jajka kolorowe. 
   Na nich malowe  

bajki pisankowe. 
Na jednej kogucik, 
A na drugiej słońce. 
Śmieją się na trzeciej 

 laleczki tańczące. 
Na czwartej kwiateczki,  

a na piątej gwiazdki. 
Na każdej pisance 

 piękne opowiastki. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 
 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, o czym była piosenka i zadaje pytania: 
-  co było namalowane na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej pisance? 

 

 
 



 

”Liczymy pisanki” – zabawa dydaktyczna

Do tej zabawy potrzebny będzie koszyczek,  szablony pisanek lub prawdziwe pisanki. Rodzic 
czyta zadania, a zadaniem dziecka jest 

1. Ola do koszyka włożyła 2 pi

2. Kasia włożyła do koszyka 2 p

3. Mama włożyła do koszyka 1 pisankę. Tata włożył  2 

 

 „Pisanki” – zabawa plastyczna 

Do zabawy potrzebne będzie prawdziwe ugotowane jajko, bądź szablon jajka. Jeżeli 
wybierzemy jajko z papieru,  zadaniem rodzica będzie narysowanie jajka, a zadaniem dziecka 
wycięcie narysowanego przez rodz
Jajko można wyklejać, malować, ozdabiać naklejkami 
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„Jajko ”- zabawa na wzór zabawy „Pomidor” 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania, np. Jak masz na imię? Co lubisz robić?. Dziecko musi 
odpowiedzieć „jajko” i nie może się roześmiać. Jeśli odp
wykonać  np. 5 przysiadów, 5 podskoków. Następnie zamiana ról  
rodzicowi.  

 

 

                                                              

 

                                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustracje: źródło Internet 
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