
Krąg tematyczny: Pstryczek elektryczek.
Scenariusz zajęć: Pisanki, jajka malowane.
Data: 09.04.2020r.

Cele ogólne: 
– budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami 

Wielkanocnymi
– zachęcenie dzieci do kultywowania polskich tradycji i obrzędów świątecznych
–  rozwijanie mowy (bogacenie słownictwa czynnego związanego ze Świętami 

Wielkanocnymi) 
– wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
– kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych 
– rozwijanie sprawności manualnej

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania

Przebieg zajęć:
1. Zaczynamy zabawą integracyjną ze śpiewem „Krążące jajo”  . IV.1; I.5

Rodzice wraz z dzieckiem siadają w kole. Wszyscy przyjmują pozycję w siadzie 
skrzyżnym twarzą do środka koła. Zadaniem jest przekazywanie sobie wydmuszki w taki  
sposób, by się nie stłukła. Wydmuszka musi przewędrować po całym kole, by trafiła do 
swojego koszyka u jednego z rodziców. Dodatkowo prowadzący rodzic może rytmizować 
tekst lub śpiewać: 
Jak to miło i wesoło, 
gdy jajeczko krąży w koło, 
jajko tu, jajko tam, 
jajko krąży tu i tam. 
Środki dydaktyczne: wydmuszka.

2. Następnie przystępujemy do zabawy ruchowej z elementami toczenia „Pisanki”.   I.5
Rodzic ustawia się dwie „uliczki” ze sznurka. Każda „uliczka” ma szerokość małego 
kroku. Zadaniem dziecka jest potoczenie „jajeczka” – piłki po wąskiej „uliczce”,  
a następnie włożenie piłki do dużego kosza – znajdującego się na końcu toru. Jeśli komuś 
„jajeczko” wypadnie z toru, zaczyna turlanie od początku. Zabawa nie jest na czas. 
Środki dydaktyczne: piłka, sznurek. 

3. „Rzut do koszyka”   – zabawa ruchowa z elementami celowania.  I.5
Dziecko ustawia się przed wcześniej wyznaczoną linią. Rodzic ustawia koszyk 
w odległości przystępnej dla dziecka. Zadaniem przedszkolaka jest wcelować piłeczkami  
do środka koszyka. Wygrywamy jak wrzucimy wszystkie.
Środki dydaktyczne: piłeczki.

4. Przystępujemy do wysłuchania utworu „Pisanki, kraszanki, malowane jajka”  . Następnie 
przeprowadzamy z dzieckiem rozmowę na temat treści, oglądamy i omawiamy wygląd 
pisanek. Przeliczamy pisanki. Ilustracje pomocnicze dostępne w pliku do pobrania. IV.10;  
IV.15



Pisanki, kraszanki, malowane jajka …   
W inscenizacji udział biorą: Narrator, Pisanka I – z Mazowsza, Pisanka II – łowicka,  
Pisanka III – z Opola, Pisanka IV – krakowska, Kogucik.

Narrator: Pisanki, kraszanki, malowane jajka
w paski, 
w ciapki, i w kwiatki,
a w środku jajka
jest żółte słonko
z życzeniami – 
na szczęście!

Pisanka I: 
Ja jestem 
pisanka z Mazowsza, 
wszystkie kwiaty 
kwitną na mnie – cała 
mazowiecka  łąka!

Pisanka II: 
Piękna jesteś, pisanko z Mazowsza, 
ale wyżej popatrz, 
nad wiosenną łąką 
wzeszła 
tęcza 
i w tęczowych paskach
jest moja 
łowicka 
sukienka…

Pisanka III: 
A moja 
sukienka 
w dwu kolorach 
i każdy wie, 
że jestem pisanką 
z Opola!

Pisanki razem: 
Patrzcie, 
patrzcie, 
idzie pisanka krakowska,
każdy ją pozna 
po kolorach 
i wstążkach!

Kogucik: 
Lany poniedziałek! 
Ta wasza uroda 
może spłynąć z wodą
i będzie wam szkoda!



Pisanki razem: 
A sio, 
a sio, koguciku, 
lepiej śpiewaj 
ku – ku – ry – ku! 
A sio, 
a sio, 
bacz na swoje pióra, 
kiedy zmokniesz, 
będzie z ciebie 
kura!

Narrator: 
Dosyć! 
Dosyć! 
tych złośliwych 
„trzech groszy”… 
Czas 
życzenia wszystkim złożyć …

Wszyscy razem: 
Pisanki, 
kraszanki, 
malowane jajka: 
w paski, 
w kwiatki,
i w ciapki, 
a w środku jajka
jest żółte słoneczko
z życzeniami – 
na szczęście! 
na szczęście! 

Lucyna Szubel   Źródło: L. Szubel „Pisanki, kraszanki, malowane jajka” [w:] T. Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa, „Na słoneczne i deszczowe dni.  
Wiersze, opowiadania, teatrzyki”, WSiP, Warszawa 1998, s. 170–171

5. Praca plastyczna „Zdobione, kolorowe…”.   IV.12; I.7; IV.8.
Dziecko nazywa kolory użyte do ozdobienia pisanki i przygotowuje kredki potrzebne do 
dokończenia wzorów. Następnie kawałki plasteliny toczy, wałkuje, spłaszcza i obserwuje 
zmiany, które są odwracalne. Wyciąga wnioski. Formuje z plasteliny kulki, wężyki i  
dekoruje nimi swoją pisankę. Z pomocą rodzica wykonuje dziurkę na górze i przewleka 
wstążkę. 
Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania, kredki, plastelina, dziurkacz, wstążeczka.

6. Zabawa badawcza z rodzicami „Kolorowe jaja”.  IV.13, IV.12
Wspólnie barwicie jajka metodami naturalnymi, np.: w wywarze ze szpinaku, cebulowych 
łusek, buraków, kurkumy lub w barwnikach sztucznych. 
Środki dydaktyczne: wywar ze szpinaku, cebulowych łusek, buraków, kurkumy lub woda i  
sztuczne barwniki, łyżki, ręcznik papierowy, warzywa, z których powstał wywar.

7. Dodatkowe karty pracy: „Dopasuj jaja”, „Uzupełnij ciąg”.




