
TEMAT KOMPLEKSOWY :WIELKANOC 
 

Temat dnia:Zwyczaje i tradycje świąteczne 
 

Odszukaj ukryte jajko – zabawa . Rodzic chowa plastikowe jajko, jajko niespodziankę w pokoju, 

zadaniem dziecka jest szukanie jajka, rodzic może podpowiadać „ciepło”, „zimno”. 

 

Rozmowa na temat świąt: 

– Jakie święta się zbliżają? 

– z czym kojarzą się wam Święta Wielkanocne? 

 

 

Święta Wielkanocne – słuchanie wiersza Anny Bayer. 

 

Na jarmarku palmy, dzbanki malowane, 

czerwone korale, kosze wyplatane 

i kraszone jajka, drewniane koguty, 

słonko jest zmęczone, dzionek ten za krótki. 

 

Święta Wielkanocne, wesoło gra muzyka. 

Co widziało słonko jeśli chcesz, zapytaj. 

Co widziało słonko na wysokim niebie, 

jeśli je zapytasz może odpowiedzieć. 

 

Zapowiedzi z dachu, wyścigi furmanek, 

zabawa w zbijaka, mokre oblewanie. 

Śmieją się chłopaki, śpiewają dziewczyny, 

chodzimy po dyngusie, Wielkanoc święcimy. 

 

Wyjaśnienie nieznanych pojęć dzieciom: drewniane koguty,wyścigi furmanek, zabawa w zbijaka, 

 

Zwyczaje i tradycje świąteczne – omówienie przez rodzica z równoczesną demonstracją 

zgromadzonych przedmiotów. 

• Palmowa niedziela, 

• Malowanie jajek, 

• Wypiek ciast (baba wielkanocna, mazurek), 

• Przygotowanie i święcenie koszyczka wielkanocnego, 

• Świąteczne śniadanie, 

• Śmigus – dyngus. 

 

 

 

Niedziela Palmowa 
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak 

dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dzisiaj nie 

trudnimy się raczej robieniem własnej kolorowej palemki, ale decydujemy się na kupno już gotowej 

i taką właśnie zanosimy do kościołów. Dawniej robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych 

gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. Poświęconej palemce 

przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie 

szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaoraną skibę, by chroniła przed 



gradobiciem, gałązki wkładano także pod próg, by strzegły domowników przed chorobami, a te 

zatknięte pod strzechą chroniły dom przed piorunami. A wierzbowe kotki z palemki… połykano! 

Miało to ustrzec od bólu gardła i zapewnić zdrowie. Taka palemką delikatnie bijano nie tylko 

domowników, ale również zwierzęta i dobytek, by przekazać w ten sposób magiczne siły.  

 

 

Święcenie pokarmów 
Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się, aż po dziś dzień. Ma on korzenie 

pogańskie, ale został uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko symboliczne 

pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. Zawartość takiej 

święconki może być też różna, w zależności od danego regionu. Nie może jednak zabraknąć: jajek, 

chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka domowego 

ciasta. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego 

śniadania! Układano je w większych koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy kapliczce, 

a nawet przed domostwem. Rozkładano dania na białych płachtach lub obrusach, by zostały 

poświęcone przez księdza, który przyjeżdżał specjalnie w tym celu do wsi. Wierzono, że taka biała 

płachta ma moc ochrony przed piorunami, dlatego rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła 

burza. 



 

 

Malowanie jajek – barwne zwyczaje Świąt Wielkanocnych 
Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek na Święta. Jeden z tych, 

którego za dziecka wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze 

starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne 

i podobnie jak dzisiaj – początek nowego życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów 

i bogów. Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, ale powinniśmy rozróżnić wśród 

nich: 

• Kraszanki – występują w północnej części Polski, zwane malowankami i byczkami. Nazwa 

pochodzi od słówka „krasić”, czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane w barwnym 

wywarze – dawniej uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli, 

kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok z buraka czy pędy młodego żyta. Często 

wydrapuje się na nich przeróżne wzory. 

• Nalepianki – popularne w Krakowskiem i Łowickiem, to jaja zdobione kolorowymi 

wycinankami z papieru. 



• Oklejanki – spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i 

kolorową włóczką, co tworzy piękne ornamenty. 

 

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było nawet 

wchodzić do pokoju, gdzie je malowano! Kiedyś barwiono je tylko na kolor czerwony, bo według 

legendy Maria Magdalena, po zmartwychwstaniu Chrystusa, radośnie spostrzegła, że wszystkie 

zakupione przez nią jajka zabarwiły się na czerwono. Dzisiaj, zwyczaj malowania jajek na 

Wielkanoc wciąż jest żywy, ale barwi się je na różne kolory. 

Pisanki były również przedmiotem zabawy! Do dzisiaj w niektórych domach bawimy się w tak 

zwaną „walatkę”, która polega na stukaniu się czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak by 

się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko rozbiło pisankę przeciwnika. 

 

 

Świąteczne porządki – zabawa ruchowa. Dzieci naśladują ścieranie kurzu z szafek, które są 

nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, zmywanie podłogi. 

 

Zakładamy hodowlę owsa – wspólne sianie owsa, połączone z rozmową na temat: Co jest 

potrzebne roślinom, aby mogły rosnąć? 

 

 

 

 

 

 



Na tradycyjnych kraszankach często wydrapuje się piękne wzory – tak powstają drapanki. 

 

Śmigus-dyngus, który obchodzi się w Wielkanocny Poniedziałek, inaczej Lany Poniedziałek, 

polega na wzajemnym oblewaniu się wodą. Dawniej Słowianie uważali, że lanie się wodą sprzyja 

płodności, dlatego oblewano przede wszystkim panny na wydaniu. Obecnie, w odróżnieniu od 

pierwotnych tradycji, wodą oblewa się wszystkich, bez wyjątków. Zwyczaj ten popularny jest 

przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, które w okresie wielkanocnym kupują specjalne 

pistolety na wodę lub balony wodne.   



 

 

 

 
 

 

 

 

Najważniejszym posiłkiem podczas Wielkanocy jest naturalnie śniadanie, gdzie spożywa się 



poświęcone potrawy. Posiłek rozpoczyna zwyczaj dzielenia się poświęconym jajkiem, podobny w 

swej formie i symbolice do bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem. Na stole kiedyś gościł 

zimny bufet - jajka, galarety z mięsa i warzyw, wędliny. Obok tych specjałów często znajdowało się 

pieczone prosię z pisanką w pysku,półmiski z mięsiwem, szynką, kiełbasą białą parzoną i 

pieczonym drobiem. 

Dziś nie kultywujemy już tak pilnie kulinarnych tradycji, jednak żur dalej gości na wielu stołach 

(wymiennie z białym barszczem), jako że dziś nie je się go już w okresie postnym. Pozostały za to 

jaja we wszelakiej postaci oraz licznie obecne na naszym stole wędliny. 

Zgodnie z tradycją na stole nie powinno też zabraknąć soli, pieprzu i chrzanu. Również chleb 

jako kwintesencja życia podkreśla jego prostotę, bo wciąż jest niezbędnym składnikiem naszego 

pokarmu. Kiedyś gospodynie same piekły chleb na Wielkanoc. Aby zapewnić urodzaj - wychodziły 

do sadu obejmowały drzewa rękami oblepionymi ciastem, dziś raczej kupujemy gotowe chleby, 

choć wyraźnie widać powrót do domowego pieczenia chleba, na zakwasie, z mąki orkiszowej, 

dawniej częściej obecnej w polskich domach. 

Przygotowanie stołu nie musi być nadto wymyślne. Wystarczy biały, wykrochmalony obrus, 

przybrany bukszpanem i baziami, jak robiono to przez dziesiątki lat. Specjalne miejsce na stole 

powinien zajmować baranek wielkanocny, który przypomina o tym, że Chrystus odkupił winy 

człowieka. 

 

 

Ogromne wielkanocne baby 
Tradycyjne ciasta wielkanocne były znacznie bogatsze od tych przygotowywanych dzisiaj. Na 

świątecznych stołach królowały oczywiście mazurki i wielkanocne baby, które pieczono w 

wysokich piecach. Popularne były baby piaskowe, jajeczne i ucierane. Słodkości miały być 

największą ozdobą wielkanocnego stołu: gospodynie zużywały nieraz nawet ponad 50 jaj do 

przygotowania jednego ciasta. Wszystko zależało jednak od zamożności gospodarza. 

 



 

 

Praca plastyczna : Baranek z papierowego talerzyka 

Materiały i przybory: 

• papierowy talerzyk 

• kremowy i biały papier 

• naklejki oczka 

• maszyna do robienia makaronu lub niszczarka do dokumentów 

• nożyczki 

• klej 

• kredki 

• flamastry [do narysowania buzi ewentualnie oczek] 

1. Papierowy talerzyk kolorujemy na zielono na jednym jego brzegu a następnie składamy na 

pół. 

2. Z kremowego papieru wycinamy dwie nóżki, okrągłą głowę oraz uszy. Poszczególne 

elementy naklejamy na talerzyk. 

 

 

 

 

https://www.ceneo.pl/45093085#cid=1601&crid=256229&pid=1320
https://www.ceneo.pl/27477896#crid=107056&pid=1320


3. Na głowę baranka naklejamy oczy [możemy je również narysować] i rysujemy uśmiech. 

 

 

4. Paseczki białego papieru, które powstały z przepuszczenia kartek przez maszynę do 

makaronu lub niszczarkę, rwiemy na mniejsze kawałki a następnie przyklejamy do 

talerzyka. 

 

 

 

 

 



 

 

Gotowy wielkanocny baranek: 

 

Tak przygotowany baranek delikatnie się buja 

 

 

Temat dnia:Wielkanoc w moim domu. 

 

Psotne zajączki – słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej. 

 Wielkanocny raz zajączek schował, zamiast dać do rączek, słodkie jajka i pisanki oraz inne 

niespodzianki. Teraz dzieci ich szukają i w kąt każdy zaglądają. Bo Wielkanoc bez jajeczek jest jak 

tort, co nie ma świeczek. Rozmowa na temat, co przynosi zajączek dzieciom na Wielkanoc. 

 

Rób to co ja – zabawa ruchowo – naśladowcza. Dzieci stoją,  rodzic pokazuje daną czynność, np.. 

podskakuje, udaje,że zbiera kwiaty itp. , dziecko naśladuje , zamiana ról. 

 

Rodzic mówi wiersz trzymając koguta np. pluszaka. 

Leżą jajka na stoliku, kogut pieje kuku ryku, kuku ryku, 

moje jaja, mazać jajek nie pozwalam! 

Z takich jaj mazanych w ciapki 

mogą się wykluwać kaczki, wróble gęsi i łabędzie, 

lecz kurczaków z nich nie będzie. 

Kogut wścieka się i złości, już pazury swoje ostrzy, 



dziób otwiera bardzo groźnie, 

chyba zaraz kogoś dziobnie. 

Hej, kogucie nastroszony! 

To nie jajka twojej żony! 

Twoje smacznie śpią w kurniku, to pisanki, mój złośniku. 

 

 Rozmowa na temat wiersza: 

– Kto znosi jajka? /kury, kaczki, gęsie/ 

– Kto wykluwa się z jajek?/pisklęta/ 

– Jak nazywają się dzieci kur – kurczaki, gęsi – gęsięta, kaczek – kaczę-ta. 

 

  Nauka piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY 

 

Wyszły w pole kurki trzy - tekst piosenki 

Wyszły w pole kurki trzy 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza przodem, w środku druga, 

trzecia z tyłu oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy 

raz dwa! raz dwa! W pole szły. 

A pod stogiem ziarnka są, 

zjadły kurki ziarnek sto. 

Myśli sobie każda kurka: 

"Po co wracać na podwórko? 

Smaczne ziarnka tutaj są, 

nie na próżno więc się szło". 

Chłop szedł miedzą do swej wsi 

i zobaczył kurki trzy. 

Krzyknął: "Pozwól kurze grzędy, 

ona wnet Ci wlezie wszędy!" 

Klasnął w dłonie: raz, dwa, trzy 

i wypłoszył kurki trzy! 

 

 

 

 

 

 

Praca plastyczna Pisklątka w skorupkach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1369-pisklatka-w-skorupkach


 

Materiały: 

• kolorowy blok techniczny 

• owalne duże płatki higieniczne 

• sizal 

• klej 

• nożyczki 

• oczy 

• gotowe elementy 

Z płatków higienicznych wycinamy skorupki jajek składające się z 2 części - dużej i małej. W 

skorupkach umieszczamy kurczątka. Na ich głowach doklejamy 2 część skorupki, a na dole 

przyklejamy sizal. 

 

 

Temat dnia: Wielkanocny koszyczek 

 

„Wielkanocne kolory” 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 



zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

Symbole wielkanocne: koszyczek 

Baranek w koszyczku wielkanocnym 

– symbol zmartwychwstałego Chrystusa, czystości, pokory, niewinności, posłuszeństwa. Baranek 

przypomina o tym, że Jezus odkupił nasze grzechy i jesteśmy zaproszeni na Ucztę Pańską. 

Powinien mieć najważniejsze miejsce w koszyczku oraz świątecznym stole, by przypominał o 

najważniejszym przesłaniu Wielkiej Nocy. 

Jajka w koszyczku wielkanocnym 

– symbol nowego życia, płodności, odrodzenia. Według zwyczaju w niedzielę wielkanocną należy 

podzielić poświęcone jajko na tyle części, ile jest osób w rodzinie. Następnie wszyscy dzielą się 

pokarmem i składają sobie życzenia wielkanocne. Tradycja mówi, że swój kawałek powinno się 

zjeść na stojąco, ma to zapewnić zdrowie. 

Kolory skorupek jajek mają znaczenie. Żółty, zielony, różowy to symbole nowego życia, 

odrodzenia, nadziei, urodzaju i radości. Czerwony przypomina o męce Chrystusa, Jego zwycięstwie 

oraz krwi (esencji życia). Niebieski symbolizuje czystość i zdrowie, brązowy – ziemię, czarny z 

białym – szacunek dla zmarłych, a fioletowy oznacza żałobę wielkopostną. Jajka można dowolnie 

dekorować, gdyż są ważną i piękną ozdobą koszyczków oraz stołów wielkanocnych. Nazywa się je 

w zależności od techniki zdobienia. Najpopularniejsze to pisanki, kraszanki, nalepianki i drapanki. 

Chleb w koszyczku wielkanocnym 

– symbol ciała Jezusa, pokarm niezbędny do życia, dar Boży. Ma zapewnić pomyślność i 

dobrobyt.  Symbolizuje codzienne potrzeby człowieka: godne życie, gościnność, sytość. 

Wędliny, mięso w koszyczku wielkanocnym 

– mają symbolizować dostatek, zamożność, płodność i zakończenie postu. W koszyczku powinny 

znaleźć się różne wyroby mięsne (np. szynka, kiełbasa, polędwica). 

Sól w koszyczku wielkanocnym 

– nieśmiertelność, trwałość, oczyszczenie, prawda. Życiodajny minerał ma odstraszać zło. Chroni 

od zepsucia i jest kwintesencją życia. 

Pieprz i chrzan w koszyczku 

– symbolizują mękę i cierpienie Chrystusa. Według tradycji ludowej mają zapewnić siłę. 

Ciasto w koszyczku 

(baby, kołacze, serniki) i nabiał – symbol umiejętności, doskonałości, przyjaźni człowieka z 

przyrodą. 

Wiklina 

(z wielkanocnego koszyka) – wytrwałość, zdolność do odradzania. Najczęściej koszyczki robione 

są z wierzbowych gałązek, które symbolizują nieśmiertelność duszy. 

https://kobietamag.pl/wasze-przepisy-babka-wielkanocna-baranek/
https://kobietamag.pl/wielkanocne-zyczenia-2019/
https://kobietamag.pl/nietypowe-wielkanocne-jajka-sznurkowe-diy/
https://kobietamag.pl/pomysly-na-dekorowanie-pisanek/
https://kobietamag.pl/babka-piaskowa-przepis/
https://kobietamag.pl/jak-przygotowac-koszyk-do-swiecenia/


Bukszpan w koszyczku 

– życie wieczne, odrodzenie. Roślina jest przez cały rok zielona, dlatego symbolizuje nadzieję 

i wieczność. 

 

„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

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 zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

Praca plastyczna: Królik 

Materiały: 

• pisanka 

• szary papier techniczny 

• farby 

• pędzel 

• papier kolorowy 

• klej 

• nożyczki 

• pisak 

• rolka po papierze toaletowym 

Rodzic wycina sylwetkę wielkanocnego zająca z szarego papieru technicznego. Kolejną czynnością 

będzie przecięcie na pół rolki po papierze toaletowym i oklejenie jej papierem kolorowym. Dzieci 

przyklejają następnie przeciętą rolkę do figurki zająca, po czym doczepiają do niej nos z wąsami i 

różowe uszy zwierzęcia. Ostatnia czynność będzie polegała na narysowaniu oczu oraz buzi zająca.  



 

 

 

Temat dnia : Pisanki, kraszanki 

 

Święta Wielkanocne w moim domu – rozmowa z dziećmi na temat przygotowania i sposobu 

spędzania Świąt Wielkanocnych. 

 

Świąteczny obrus – stemplowanie. Rodzic przygotowuje stemple np. z ziemniaka, na których 

wycina wzorki – pisanki oraz kwiatki, można również użyć klocków o różnych kształtach. Dzieci 

ozdabiają kartkę stemplami, które maczają w farbie tworząc obrus. 

 

Wspólne śpiewanie piosenki „Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem” 

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

 

 

 

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


„SKACZE ZAJĄC” 

 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku, 

Przykucnął za płotem – hop 

i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu, 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. 

(bis) 

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho – hop 

Hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa 

Śmigus – dyngus! – krzyczą 

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią… 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. (bis) 

 
 „Kroimy wyrazy” – Zabawa dydaktyczna – dzieci sylabizują (klaszcząc) nazwy wyrazów 

podanych przez rodzica. Podają liczbę sylab w wyrazie. 

WYRAZY związane z świętami wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki,  

 

 

Więcej, mniej, tyle samo – zabawa matematyczna. Każde dziecko otrzymuje liczmany , mogą 

być zakrętki. Rodzic kładzie przed sobą liczmany wspólnie przeliczając ich ilość z dziećmi. 

Następnie mówi, co dzieci mają wykonać: 

– Połóżcie przed sobą tyle samo liczmanów. 

– Połóżcie przed sobą mniej liczmanów. 

– Połóżcie przed sobą więcej liczmanów. 

 

Propozycją zabawy jest stemplowanie – nietypowe, bo przy pomocy spinaczy na bieliznę i 

pomponów. Taka technika jest świetnym ćwiczeniem małej motoryki. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Temat dnia: Zdobimy jaja 

 

Kura i kurczątka - zabawa poranna.  Pierwszy rodzic to kura, za nią podążają kurczątka -dzieci. 

Kura porusza się w dowolny sposób (podskakuje, skacze na jednej nodze, itp.). Kurczątka poruszają 

się w ten sam sposób. 

 

Odgadywanie zagadek związanych z Wielkanocą 

 

- Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką, a kiedy urosnę, to zostanę kurką (kurczątko) 

- Co to takiego, odgadnij mój kotku, są z wierzchu białe, a żółte w środku. Gdy je gotować, dziwy 

się dzieją, bo zamiast mięknąć, one twardnieją (jajka) 

- Kto potrafi mi powiedzieć, kiedy budzą się niedźwiedzie? 

Jak się nazywa ta pora roku, co ściele dywan zielony wokół( wiosna) 

- Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży. Gdy się w krzakach coś poruszy, zmyka aż się 

kurzy.(zajączek ) 

- Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają Jak się nazywają? ( bazie ) 

- Cukrowe – są blisko pisanek. Prawdziwe, rogate – wiodą stado latem na górską polanę (baranki) 

- Malowane, kraszone – ozdabiają święcone (pisanki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Wspólne odśpiewanie piosenki: „Pisanki, pisanki,jajka malowane” 

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

 

 

Pisanki, pisanki jajka malowane, nie ma 

Wielkanocy, bez barwnych pianek 

Pisanki, pisanki jajka kolorowe na nich 

malowane, bajki pisankowe. 

Na pierwszej kogucik, a na drugiej słońce. 

Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance barwne opowiastki. 

 

 

 

Zabawy ruchowe 

- „Wyścig z pisanką” - dzieci otrzymują łyżkę z drewnianym, bądź plastikowym jajkiem; z którym 

należy przejść wyznaczony odcinek. Następnie odwracają się role i rodzic musi również przejść 

wyznaczony odcinek 

- „ Kto najwięcej zbierze pisanek do koszyczka” - dzieci chodzą po domu, zbierają piłeczki ( jajka) 

zanoszą je do koszyczka, który trzyma rodzic. Na koniec wspólnie je liczą. 

 

 

Praca plastyczna: Błyszcząca pisanka 
 

Materiały: 

• jajko styropianowe 

• konfetti duże, błyszczące 

• klej 

Jajko styropianowe obklejamy błyszczącym dużym konfetti. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1368-blyszczaca-pisanka
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