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Cześć kochane Jaskółki!!  

Dzisiejszy temat to: „Wielkanocne zwierzęta „ 😊 

 

Propozycja ćwiczeń gimnastycznych na początek ! 

Link poniżej 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

 

1. „Zajączki” – zabawa paluszkowa. 

Dziecko naśladuje słowa wierszyka, za każdym razem chowa kolejny 

palec. Na koniec dziecko zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze 

splecionymi dłońmi 😊 

 

„Zajączki” 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. 

 

2. „Wielkanocne zwierzątka” – rozwiązywanie zagadek.  

Rodzic podaje opis zwierząt kojarzonych z Wielkanocą (kurczak, zajączek, 

baranek) oraz kilku, które nie są związane z Wielkanocą. Dziecko na 

podstawie opisu odgaduje, o jakie zwierzątko chodzi, a następnie 

określa, czy to zwierzę jest symbolem Wielkanocy czy nie. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA


 

 

 

Przykładowe zagadki: 

 

Ma długie uszy, 

futerko puszyste. 

biega kicając 

to właśnie jest... 

(zając) 

Ma żółte puszyste piórka, 

jego mama to kurka. 

(kurczak) 

 

3. Proponujemy wspólne śpiewanie przy piosence „Są takie święta, Wielkanoc”. 

Tekst piosenki oraz link poniżej 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI 

 

Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 

 

Czas ciepłe kurtki w szafie schować 

https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI
https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI


 

 

i w naftaliny ukryć świat. 

W szufladzie zaśnie czapka zimowa, 

narty i sanki pójdą spać. 

Bocian powrócił na swe gniazdo, 

już leśnych kwiatów czujesz woń. 

A słońce świeci mocno, jasno 

i żabi rechot słychać z łąk. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane 

 

4. Praca plastyczna:  

figurki z plastelin – propozycja zabawy plastycznej. Poniżej link 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=GEaiRSqrze0 

 

 

Na sam koniec ciekawostki 😊 

Jakie są rodzaje pisanek? 

Rodzajów pisanek jest wiele. Jest to związane z wielkanocną tradycją 
malowania jaj, obecną na ziemiach polskich już od X wieku! 

https://www.youtube.com/watch?v=GEaiRSqrze0
https://www.youtube.com/watch?v=GEaiRSqrze0


 

 

Rodzaje pisanek 

Pisanka to dzisiaj potoczna nazwa barwnego wielkanocnego jajka. Zapoznaj 
swoje dziecko z rodzajami jajek wielkanocnych, co nie tylko pogłębi jego 
wiedzę, lecz także może okazać się zachętą do wspólnego malowania jajek i 
podtrzymywania pięknej wielkanocnej tradycji. Wspólne dekorowanie jaj to 
świetny pomysł na zabawę! 
 
1. kraszanki 
Kraszanki są jednym z najpopularniejszych rodzajów jajek wielkanocnych. 
Gotuje się je w barwnym wywarze – to sposób na naturalne farbowanie jajek. 
Aby woda uzyskała pożądany kolor, najczęściej dodaje się do niej różne rośliny. 
Dzięki łupinom cebuli wywar nabiera brązowego koloru, obierki z buraków 
barwią wodę na różowo, płatki nagietka – na niebiesko, zaś na zielono barwi 
młode żyto. Jeśli chcesz, aby twoje jajka były białe, dodaj do wody octu, a jeżeli 
chciałbyś uzyskać kolor żółty, dosyp curry lub kurkumy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. oklejanki 
 

Jednym z rodzajów pisanek są oklejanki. Jak podpowiada sama nazwa, są to 

takie jajka, które okleja się np. sitowiem, płatkami ulubionych kwiatów, nitką 

wełnianej włóczki czy fragmentem tkaniny. Skorupkę jaja można też okleić 

skrawkami kolorowego błyszczącego. 

  

 

 

 

 

http://mamotoja.pl/proste-sposoby-na-malowanie-wielkanocnych-jajek-przez-maluchy-i-na-rozwiazanie-wielu-innych-problemow,aktualnosci-artykul,24803,r1p1.html
http://mamotoja.pl/pisanki-wielkanocne-jak-zabarwic-jajka-naturalnie,wielkanoc-artykul,15503,r1p1.html
https://s.mamotoja.pl/i/pisankioklejanki-PLAYER_VIDEO-109969.jpg
https://s.mamotoja.pl/i/pisankioklejanki-PLAYER_VIDEO-109969.jpg


 

 

3. drapanki 

 

Drapanki mają wzory wydrapywane ostrym narzędziem na zabarwionej 

wcześniej skorupce jajka. Co ciekawe, taki rodzaj jajek wielkanocnych jest 

popularny nie tylko w Polsce, lecz także w innych częściach Europy, zwłaszcza w 

Austrii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ażurki  

Ażurki to jedna z bardziej skomplikowanych technik zdobienia jaj. Robi się je z 
wydmuszek, czyli jaj, z których wydmuchano ich zawartość. Zdobienie samej 
skorupki jest bardzo pracochłonne i wymaga dużej ostrożności, gdyż bardzo 
łatwo jest uszkodzić delikatną powłokę jajka. Wzorki wycina się w skorupce 
wysokoobrotowym wiertłem. Na filmie umieszczonym powyżej widać, jak się to 
robi i jaki efekt można uzyskać. Gotowa pisanka-ażurek wygląda jak 
trójwymiarowa koronka. 
 

5. jajka decoupage 
 

Pisanki zdobione techniką decoupage’u to jedna z nowocześniejszych metod 
zdobienia jaj. Polega na przyklejaniu na nie motywu znajdującego się na 
serwetce. Technika ta jest dość łatwa i nie wymaga zdolności artystycznych. 
Pisanki zrobione metodą decoupage niewątpliwie będą ciekawą ozdobą 
wielkanocnego stołu. Można je zrobić na prawdziwych jajach lub na jajkach 
styropianowych. 

 

https://mamotoja.pl/jajka-decoupage-dziecinnie-proste,wielkanoc-artykul,28583,r1p1.html
https://mamotoja.pl/decoupage-nowy-sposob-na-stare-przedmioty,mazowieckie-artykul,8479,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wielkanocne-zabawy-i-inspiracje-dla-dzieci-5-najlepszych-ozdob-wielkanocnych-do-smodzielnego-wykonania,wielkanoc-galeria,2954,r3.html
https://mamotoja.pl/wielkanocne-zabawy-i-inspiracje-dla-dzieci-5-najlepszych-ozdob-wielkanocnych-do-smodzielnego-wykonania,wielkanoc-galeria,2954,r3.html


 

 

 
 

6. Rodzaje malowanych jajek: pisanki batikowe 

Pisanki zdobione techniką batikową są to jajka wielokrotnie barwione i mają 
wielokolorowe wzory. Metoda polega na nanoszeniu rozgrzanego wosku na 
skorupkę jajka za pomocą łepka od szpilki umieszczonej w drewnianym 
uchwycie. Pokryte woskiem jajko jest barwione, następnie osuszane i ponownie 
zdobione woskiem. Czynność ta jest kilkakrotnie powtarzana. Na końcu usuwa 
się wosk, dzięki czemu ukryte pod nim kolory uzyskują żywsze barwy. 

 

https://s.mamotoja.pl/i/technika-batikowa-PLAYER_VIDEO-109968.jpg
https://s.mamotoja.pl/i/pisanki-nalepianki-PLAYER_VIDEO-109970.jpg


 

 

 
 

 

Papa kochane dzieciki :* 
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