
Dzień 4 1.04.2021r. 

Temat dnia: Pisanki, kraszanki  

 

Zapraszam do dzisiejszej zabawy       

Proszę usiądźcie wygodnie, zobaczcie i posłuchajcie        

Pierwsza piosenka z filmiku dla Was Jeżyki       Ale można posłuchać i 

dalej       

Szybciutko zapamiętacie jak możemy się pobawić i przy okazji pisanki 

pomalować: 

Pisanki, pisanki dziś pomalujemy  

Wielkanoc, Wielkanoc razem świętujemy  x2 

Przygotuj swe rączki i rozgrzej paluszki 

Malują starszaki, malują maluszki                 x2 

https://fb.watch/4zltDa8uzP/ 

 

Pianki, kraszanki, jajka malowane – zapoznanie z pojęciami:  

Pisanki   

https://fb.watch/4zltDa8uzP/


Kraszanki    

 

Kraszanki i pisanki różnią się miedzy sobą techniką barwienia i 

dekorowania. Kraszanki to jajka barwione wyłącznie na jeden kolor 

(bez wzorów). Pisanki są ozdabiane wieloma metodami. 

Kraszanki i pisanki są jednymi z najważniejszych symboli świąt 

wielkanocnych. Kolorowe jajka oznaczają odrodzenie, nowe życie i 

świeżość. W Wielką Sobotę pisanki i kraszanki niesiemy w koszyczku 

wielkanocnym do poświęcenia w kościele. Podpowiadamy, jakie są 

metody barwienia jajek i wyjaśniamy czym różnią się kraszanki od 

pisanek. 

Kraszanki a pisanki - jakie są między nimi różnice? 

Większość z nas kolorowe wielkanocne jajka nazywa pisankami. 

Według tradycji staropolskiej pisanki to jajka, na których tworzy się 

wzory za pomocą wosku, a następnie barwi się je poprzez 

ugotowanie w wywarze z naturalnych składników, np. z łupin cebuli. 

Dzisiaj pojęcie pisanek jest bardzo szerokie. Nazywamy nimi jajka 

dekorowane wszelkimi dostępnymi metodami. Powstają one m.in. w 

wyniku wydrapywania wzorków, malowania pędzelkiem, rysowania 

czy zastosowania gotowych ozdobnych szablonów. 

Kraszanki natomiast są to jajka uzyskiwane w procesie tzw. 

"kraszenia", czyli farbowania na jednolity kolor przy użyciu 

https://stylzycia.radiozet.pl/Dom/Domowe-sposoby/Koszyczek-wielkanocny-dekoracja-ktora-wszystkich-zachwyci-30721
https://stylzycia.radiozet.pl/Dom/Domowe-sposoby/Koszyczek-wielkanocny-dekoracja-ktora-wszystkich-zachwyci-30721


naturalnych - najczęściej roślinnych - barwników. Kraszanki 

wyróżniają się jednolitą barwą oraz brakiem jakichkolwiek wzorów. 

Mogą stanowić podstawę do uzyskania bardziej dekoracyjnych wersji 

ozdób. Kraszanki, na których wydrapuje się wzory za pomocą ostrych 

narzędzi nazywane są drapankami.  

 

Więcej, mniej, tyle samo – zabawa matematyczna.  

Dziecko otrzymuje liczmany (przedmioty do przeliczania, mogą to być 

wycięte wcześniej z papieru kolorowe pisanki lub klocki, kredki, 

nakrętki, guziki itp.). Rodzic kładzie przed sobą liczmany wspólnie 

przeliczając ich ilość z dzieckiem(poproszę maksymalnie do 5). 

Następnie mówi, co dziecko ma wykonać: 

- Połóż przed sobą tyle samo liczmanów. 

- Połóżcie przed sobą mniej liczmanów.  

- Połóżcie przed sobą więcej liczmanów 

 

Chodzi o kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania 

określeń: więcej, mniej, tyle samo       

 

A teraz artystycznie        

Wykonamy świąteczny obrus – stemplowanie.  

Bardzo proszę o przygotowuje stempli np. z ziemniaka, na których 

wycina wzorki – pisanki czy kwiatki, można również użyć klocków o 

różnych kształtach lub jeśli ktoś posiada prawdziwych stempelków 

      Dzieci ozdabiają kartkę papieru stemplami, które maczają w 

farbie tworząc obrus. 

Czekam na zdjęcia       



Przyjemnej pracy       

A na koniec…może jeszcze porcja ruchu       

Pomalujmy gigantyczne pisanki      Właśnie ruchem!!! 

Do dzieła!!!       

Wielkanoc z dinozaurami - malujemy gigantyczne pisanki! Zabawa w 

ruchu, ćwiczenia dla dzieci. - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q
https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q

