
Witam w piątek  Króliczki             

Dziś   zaczniemy  od   zabawy  dydaktycznej  „ Kroimy   wyrazy”, 

dzieci  sylabizują (klaszcząc)  nazwy  wyrazów  podanych   przez 

rodziców. Podają liczbę sylab w wyrazie. Oczywiście są to wyraz 

związane  z  świętami  wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki,    
palma,    życzenia,    kurczątko,     zajączek,    baranek, 

Śmigus-dyngus. 

                                       

Poproście    rodziców  o  przygotowanie   dwóch  plastykowych  

Kubeczków. Pobawicie się nimi przy muzyce: 

 

 

                             

     

             https://www.youtube.com/watch?v=eZliwaT8joE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZliwaT8joE


                                                          

Jakie są rodzaje pisanek? 

 

Staropolskie  pisanki  polewano  woskiem,  rysowano   nim   wzór,   a 
następnie   gotowano   jaja   w   wodzie   z    dodatkiem    naturalnych 
barwników, na  przykład  łupin cebuli  albo  ochry.  Większość   ozdób 
wychodziła  w  kolorze  ciemnoczerwonym i  brązowym,  chociaż  nie 
wszystkie.  Kora   młodej   jabłoni  farbowała  na  żółto,  bławatek  na 
niebiesko, burak na różowo, a malwa na fioletowo. 
 
Różne  techniki   dekoracji   stosuje    się   w     innych   szerokościach 
geograficznych. Na przykład kraszanki to również jaja ugotowane  w 
barwiącym wywarze, ale bez woskowych wzorów. 
 
W okolicach Krakowa, a także Łowicza jaja przyozdabia się  papierem. Są 
to tak zwane nalepianki. Oklejanki powstają w wyniku   naklejania 
płatków, tkanin, włóczki i innych materiałów. Na zachodzie Polski robi 
się drapanki.  Wzór  na   skorupce   zostaje   wydrapany w zaschniętej 
farbie   ostrym   narzędziem.   Ażurki   wykonuje   się  z  wydmuszek – 
szlaczki wywierca się specjalnymi narzędziami. 
 
Najbardziej   nietypowe  pisanki  znajdują   się   w   okolicy   Koźla  w 
województwie    opolskim.   Jaja   wypieka  się   z  piernika i dekoruje 
lukrem. 

 

 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=0sv6FB0VbMY 

 

Kraszanki: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sv6FB0VbMY


   

 

 

Oklejanki: 

 

 



Drapanki: 

 

 

 Jajka decoupage: 

 

 



Pisanki batikowe: 

 

 

Kolorowe jajka na patyku krok po kroku: 

Papierowe pisanki na patykach można wtykać do doniczek i 

wazonów z wiosennymi kwiatami albo udekorować nimi stół. 

Do wykonania jajek na patyku będą potrzebne: 

 kolorowe papiery, cieniutka pianka, różne tekturki 

 konfetti (lub do ich zrobienia dziurkacz i kolorowy papier) 

 kawałki gipiury (rodzaj koronki) 

  różne wstążeczki (lepiej wąskie) 

 patyczki do szaszłyków 

 nożyczki, dekoracyjne dziurkacze (np. ze wzorem kwiatka) 



 klej uniwersalny 

 

 

 

 

Krok 1 

 

Na tekturce narysuj kształt jajka. Wytnij go. To będzie forma, od 

której odrysuje się kolejne jajka na kolorowych papierach czy  

piankach  (po dwa razy z danego koloru – na tył  i przód). 

 

 



 

Krok 2 

Przygotuj  elementy  do   dekoracji  jajek:  konfetti,   gipiurę, 

wstążeczki, wycięte    dziurkaczami   papierowe  szlaczki  czy 

kwiatki. Układajcie je na jajku, by powstał wzór (jaki wam się 

podoba). 

 

Krok 3 

Przyklejcie dekoracje na dwóch jajkach w tym samym kolorze. 

Wzory  mogą  być  takie  same, ale  nie muszą. To, co będzie z 

przodu ozdoby, a co z tyłu, zależy tylko od was :) 

 



Krok 4 

Dwa ozdobione  jajka  sklej  ze  sobą,  wkładając pomiędzy 

tekturki patyczek. Klej rozprowadź równomiernie, a brzegi jajek 

idealnie spasuj. Udekoruj patyczek kokardką. 

 

 

 

  Pamiętacie – RUCH TO ZDROWIE, więc zostawcie pracę przy 

stoliku i poćwiczcie 

 

 

      

      https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI


       Przypominam o dokładnym myciu  rąk       

 
 

 



                               
 

Źródło: Yotube, „Z torby nauczyciela”, 

Opracowała: B. Klepacka 

 


