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1. „Wielkanocne zwyczaje” – rozmowa z dzieckiem na podstawie wiersza. 

Wyróżnianie charakterystycznych elementów dla Świąt Wielkanocnych.  

 

Wielkanocny zajączek” 
M. Lewicka 

  

Pytał raz zająca zając 

kręcąc noskiem i wzdychając: 

„Powiedz, drogi przyjacielu 

wszak na rzeczach znasz się wielu, 

co dać dzieciom na Wielkanoc: 

czy marchewkę, świeże siano, 

pęk sałaty lub kapustę? 

Martwię się już tak od szóstej!” 

A przyjaciel tak mu powie: 

„Po co tracić czas i zdrowie! 

Schrup marchewkę lepiej sam, 

Bo ja inny pomysł mam. 

Zajączkowa niespodzianka 

Wielkanocna to pisanka! 

Sposób prosty, mówię z góry: 

Trzeba jajko wziąć od kury 

I na twardo ugotować. 
Gdy ostygnie, pomalować, 
W kwiatki, kropki, kreski, szlaczki. 

Ej, ucieszą się dzieciaczki! 

Napisz jeszcze swe życzenia- 

Wielkanocne pozdrowienia. 

Wszystko już kolego wiesz, 

Więc do pracy teraz spiesz”. 

Pomknął ucieszony zając 

Ważne słowa powtarzając. 

A w świąteczny ciepły ranek 

Wszystkie dzieci roześmiane 

Otrzymały niespodzianki: 

Dyngus, bazie i pisanki. 

Wraz z żółtymi żonkilami 

Mała kartka z życzeniami: 

„Niechaj dziś dla wszystkich dzieci 

Wielkanocne słonko świeci. 

Dla starszaka i dla brzdąca 

Pozdrowienia od ZAJĄCA”. 



 

Pytania do wiersza: 

Jaki kłopot miał zajączek?, Jaką radę dał mu kolega?, Jak robi się pisanki?, Jakie 

niespodzianki otrzymały dzieci w świąteczny poranek? 

2. Wielkanocne pisanki. 

Wykonujemy wspólnie z dziećmi pisanki, według własnych pomysłów. 

Poniżej kilka inspiracji: 

1) Pisanki owijane gumką 

 

Fot. momtastic.com 

 

 

 

 

 

 

 



To prosty, babciny sposób na ekspresowe pisanki. Wystarczy dowolnie owinąć ugotowane 

jajko gumką recepturką i włożyć do barwnika.  

 

Fot. momtastic.com 

2) Pisanki z serduszkiem 

 

Fot. thesweetestoccasion.com 

Aby zrobić odbitki, potrzebować będziesz małych naklejek w dowolnym kształcie (poza 

serduszkami świetnie wychodzą także kwiatki, literki, napisy). Wystarczy dokładnie przykleić 
je do ugotowanego jajka, a potem zanurzyć w barwniku lub pomalować pędzelkiem albo z 

użyciem gąbki kuchennej.  



 

Fot. thesweetestoccasion.com 

3) Pisanki w groszki 

 

Fot. iheartnaptime.net 

Symetryczne kropki na jajku wykonasz za pomocą gumki z ołówka. Wystarczy, że 

zamoczysz go w farbie akrylowej i odbijesz "pieczątki" . Aby zrobić groszki brokatowe, 

wymieszaj brokat papierniczy z klejem typu Magic (po wyschnięciu stanie się bezbarwny), a 

potem nanieś tak jak farbę. 

 

Fot. homemadesimple.com 



4) Pisanki ze śmieszną buźką 

 

Fot. Depositphotos 

 

Z pomocą markera stworzyć można zabawne "jaja z twarzą". Najciekawiej wyglądają te, 

które odzwierciedlają ludzkie emocje. 

Źródło: https://polki.pl/rodzina/dziecko,szybkie-i-latwe-pisanki-5-super-

pomyslow,10081476,artykul.html 

 

3. Zabawa ruchowa z piosenką DUŻY I MAŁY SKOK 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 


