
Witam Muchomorki i rodziców. 

Wiem z waszych fotorelacji, że porządki świąteczne już rozpoczęte. BRAWO!   Pomagacie w 

sprzątaniu, przygotowujecie pełne witamin śniadanka oraz kartki świąteczne zrobione – są bardzo 

piękne . Jestem dumna z waszych kulinarnych osiągnięć, będę korzystała z waszych pomysłów  

Dzisiaj zapraszam Was do nauki świątecznej piosenki pt. „Pisanki, pisanki” oraz do zrobienia pisanek 

(takich z jajek lub kolorowanek). 

Posłuchajcie uważnie i odpowiedzcie na pytanie: Jakie obrazki były na każdej pisance: pierwszej, 

drugiej, trzeciej, czwartej i piątej.  https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

Słowa do piosenki. 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe, 
na nich malowane 
bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

Piosenka wprowadziła nas w nastrój świąteczny, a zatem możemy przystąpić do robienia pisanek. 
W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają w Polsce różne nazwy: 
Drapanki powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka, technika 
spotykana głównie w Polsce i Austrii 

Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez gotowanie jajka w wywarze 
barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. Używano roślin, które 
pozwalały na uzyskanie różnych kolorów: 
                brązowy (rudy): łupiny cebuli 

czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego 
żółto złocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka 
niebieski: płatki kwiatu bławatka[7] 
fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy 
zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka 
różowy: sok z buraka 

Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie (dawniej: pisanie) na skorupce 
gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania 
używano szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i drewienek. Pisanki wykonywane w regionie 
Białegostoku wykonywane były albo bez narzędzi, poprzez nakrapianie wosku na jaja albo poprzez 
nanoszenie prostych elementów graficznych rozgrzanym końcem świecy. Zdarzały się też przypadki 
używania narzędzi takich jak słomki, patyki, czy dętki z opon rowerowych[8]. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kroszonka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82o%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagietek_lekarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chaber_b%C5%82awatek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chaber_b%C5%82awatek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwinek_(ro%C5%9Blina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woski
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99tka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka#cite_note-Piatienka-8


Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, 
błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą itp. 
Nalepianki – popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim i w okolicach Łowicza. 
Powstaje przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 
Ażurki - pisanki ażurowe – są wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i strusich. 
Technika polega na nawiercaniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła, 
mini szlifierki, piaskarki, turbiny dentystycznej, frezarki CNC. Wydmuszka z nawierconymi wzorami 
jest malowana najczęściej farbą akrylową. 
 
Pisanki mogą mieć różne kolory i wzory. Zobaczcie jakie różne pisanki zrobiły bohaterki filmu Ruby                   

i Luiza „Maks i Ruby: Wielkanoc Kapelusz/ Parada Wielkanocna / ZajÄ…czek Wielkanocny - Ep.30” 

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

Tutaj są 3 filmiki, moje pytania będą dotyczyć drugiego filmu „Parada Wielkanocna. 

 Jakie wzory Luiza i Ruby zrobiły na swoich pisankach? 

 Co zrobił z pisankami brat Ruby - Maks? 

Zadania  

 Zadanie do piosenki „Pisanki, pisanki” - Który z obrazków był na pierwszej, drugiej, trzeciej, 

czwartej   i piątej pisance? Połącz liniami obrazek z pisanką (pisanki są ponumerowane od 1 

do 5). Pokoloruj drugą i czwartą pisankę, licząc od lewej strony. Karty Pracy 16 

 Wykonanie pisanek: można do jajek przykleić: kolorowe kuleczki z bibuły, przykleić ścinki z 

kolorowych papierów, wstążeczki można pomalować, rysować mazakami, itp., możecie też 

pokolorować kolorowanki. Załącznik Kolorowanki wielkanocne 

Na wolną chwilę: 

 Zabawa muzyczna „Grające szklanki” 

Do szklanek nalewamy różne ilości wody, do łyżeczki na końcu przyklejamy taśmą sznureczek. 

Dzieci odkrywają, że szklanki w zależności od tego jaka jest w nich ilość wody wydają różne 

dźwięki. 

 Grzechotki z jajek niespodzianek 

Do jajek niespodzianek wsypujemy różne ziarna: ryż, kaszę lub groch i domowe marakasy 

gotowe. Można na nich wystukiwać rytm do ulubionych piosenek. 

 Gray 

Kolorowanki wielkanocne: 

https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-coloring 

Puzzle wielkanocne 

https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-jigsaw-puzzles 

 

 

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy   
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_krakowskie_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz
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https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-coloring
https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-jigsaw-puzzles


 

 

 

 

 

 

 

 

Który z obrazków był na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej pisance? Połącz liniami obrazek z pisanką. Pokoloruj drugą i czwartą pisankę , licząc od 

lewej strony. 
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Pokoloruj pisanki zgodnie z instrukcją. 

2 żółte pisanki 3 zielone pisanki 4 czerwone pisanki 1 niebieska pisanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile jest wszystkich pisanek? Wstaw odpowiednie cyfry aby zapis był prawidłowy. 
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Rozwiąż rebus i narysuj odpowiedź. 
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Inspiracje. 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


