
,, Wielkanocne pisanki” 

 

Rozmowa kierowana na temat zwyczaju ozdabiania jajek. 

Pisanki – na skorupce gorącym, roztopionym woskiem rysuje się różne wzory, a następnie 

zanurza jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się między innymi szpilek, igieł, 

słomek. Pisanki są znane w regionie Białegostoku. 

Kraszanki ( zwane też malowanki) –jajko gotuje się w wywarze barwnym, dawniej 

uzyskiwanym wyłącznie ze skłasników naturalnych: 

 brązowy: łupiny cebuli 

 czarny: łupiny orzecha włoskiego 

 żółty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 

 fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 

 zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinki 

 różowy: sok z buraka 

Drapanki - powstają przez drapanie ostrym narzędziem ubarwionej powłoki jajka 

Oklejanki (naklejanki) – ozdabia się je skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, 

tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą. 

Nalepianki – są bardzo znane w okolicach Łowicza i Krakowa. Powstają poprzez 

ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Szukanie jajek” 

 

Ukryj w domu kilka czekoladowych jajek. 

Będzie ciekawie jeśli pomożesz dziecku 

odgadywać, gdzie są schowane 

przygotowując słoik z zagadkami 

np. W tym miejscu jest zimno i 

na pewno znajdziesz tam mleko (lodówka). 

Takie podchody są zawsze ciekawsze 

niż trochę oklepane ciepło-zimno. 

 

 

,,Z papieru” 

Zabaw w ozdabianie jajek z papieru jest naprawdę mnóstwo. Poproś 

pociechę o wycięcie. Następnie zdecydujcie, jaką techniką chcecie je ozdobić. 

Takie jajko może być wspaniałym prezentem – zajączkiem dla najbliższej 

rodziny: 

 wyklejane plasteliną, 

 ryż przyklejony do plasteliny, 

 ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

 ozdobione małymi figurami geometrycznymi, które maluch wcześniej sam 

powycinał (dobrze, może być z twoją pomocą), 

 pomalowane farbami, 

 obsypane brokatem, 

 mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie, 

 z ulubionym bohaterem z bajki, 

 z zabawnym napisem, 

 ozdobione wyciętymi literkami z różnych gazet, 

 tylko czarno-białe (dowolne wzory). 
 

 

 



 

 

 

 



 

Po zakończonej zabawie nie zapominamy o dokładnym umyciu rąk pomoże w tym wierszyk: 

„Myjemy ręce” A. Łada Grodzicka 

  

Zaraz umyję swoje ręce, 

 tylko w kranie wodę odkręcę. 

 Plusk, plusk, leci woda, 

 na mycie rąk wody nie szkoda. 

 Woda z kranu leci i woła: 

 myjcie ręce dzieci! 

 

 

 

 

Życzymy Wszystkim zdrowych, rodzinnych 

Świąt Wielkanocnych!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Podręcznikarnia. Wydawnictwo edukacyjne 

Źródło zdjęć: Internet      Opracowała: Hanna Gumienna 


