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„Wielkanoc u dziadka Stasia” 

 
Lubię Wielkanoc spędzać u dziadka, 
Bo jest tam zawsze gości gromadka. 

Z babcia lukrować mogę mazurki, 
Zdobić pisanki w kwiatki i chmurki. 

 
W niedzielę z dziadkiem zbieram na łące, 

Jajka, co przyniósł dla nas zajączek. 
A kiedy lany jest poniedziałek, 

Pryskamy wodą podwórze całe. 
 

Całą rodzinę kropimy potem, 
A Tomek chowa się nam za płotem. 

My go gonimy, a nas stryj Leon, 
Bo w tym dniu zmoczyć trzeba każdego. 

 
Anna Edyk-Psut 
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Jajka symbolizują rodzącą się do życia przyrodę. W zależności od tego, w jaki sposób są 

zdobione mają różne nazwy. 

 

KRASZANKI 

Nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. 

kraszenia, które polega na farbowaniu na jednokolorowo 

bez wzoru. Jaja barwi się w naturalnych barwnikach 

roślinnych, łupiny z cebuli w dawały odcienie żółci, brązu 

i czerwieni, sok z buraków kolor różowy, płatki nagietka 

kolor niebieski, natomiast wywar z kory dębowej kolor 

czarny.  

 

W jaki sposób naturalnie barwić jajka: 
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DRAPANKI 

Tak zabarwione jaja zdobi się także wzorami, które 

są wyskrobywane ostrym narzędziem na skorupce. 

Jajka zdobione tą techniką noszą nazwę drapanek 

lub rysowanek, skrobanek. Technika w porównaniu 

z innymi metodami zdobienia jaj wielkanocnych jest 

stosunkowo młoda.  

 

PISANKI 
 
Pisanki to jajka pokryte wzorem wykonanym 

woskiem. Wzór nanoszony jest na skorupkę gorącym, 

roztopionym woskiem, następnie jajko gotuje się w 

wywarze z naturalnych barwników. Podczas 

gotowania wosk się wytapia, ale miejsca nim pokryte 

nie barwią się. Do pisania (nanoszenia wzorów) 

używa się szpilek, słomek i drewienek. Współcześnie 

tą nazwą określamy wszystkie jajka wielkanocne 

barwione i dekorowane.  

 

 

OKLEJANKI 

Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, 

płatkami kwiatów, skrawkami kolorowego 

błyszczącego papieru, tkaniny itp. Nalepianki 

powstają, kiedy ozdabiamy skorupki jajka 

różnobarwnymi wycinankami z papieru.  

 

 

WYDMUSZKI 

Wydmuszki jajka puste w środku, gdyż surowe białko i żółtko 

zostało usunięte poprzez zrobienie dziurki w skorupce 

i wydmuchanie zawartości.  
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Pokoloruj obrazek. 
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Leży w koszyczku 
pięknie wystrojone, 
malowane, pisane, 
drapane lub kraszone.  

(jajko) 

 

 Wyrośnięta pani, 
lukrem jest polana. 
Na świątecznym stole 
pyszni się od rana. 

(babka wielkanocna) 
Wiklinowy koszyk 
pięknie ozdobiony, 
święconymi produktami  
po brzegi wypełniony. 

(święconka) 

 

 Jeden taki dzień 
w całym roku mamy, 
że gdy nas obleją, 
to się nie gniewamy. 

(śmigus dyngus) 
 
 
Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 
więc każde dziecko na niego czeka. 
Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 
bo on susami – kic! Kic! Ucieka. 

 (zajączek wielkanocny) 

 

 Potulne zwierzątko 
z masła ulepione, 
małą chorągiewką 
wdzięcznie ozdobione. 

(baranek wielkanocny) 
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„Migdałowe ciastka wielkanocne” 

 

Składniki: 

 150 g migdałów w płatkach 
 1, 5 – 2 łyżki płynnego miodu ( wielokwiatowy, 

rzepakowy, wrzosowy) 
porcja na ok 13 sztuk 

Jak zrobić: 

Migdały mielić do czasu, kiedy zaczynają zmieniać się w plastyczną masę. Najlepiej 
zrobić to za pomocą wysokoobrotowego urządzenia np. blendera z przystawką do 
rozdrabniania. Można również partiami mielić płatki migdałów w młynku do kawy. 

Do gotowej masy dodać miód. Dodawać tyle miodu, ile zabierze masa (ok 2 łyżki). 
Masa powinna mieć konsystencję miękkiej plasteliny. 

Masę wałkować wałkiem, między dwoma warstwami folii spożywczej, na grubość 
około 5 mm. 

Kształt jajek wyciąć za pomocą foremki lub radełka i naciąć ozdobne wzory 

Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia. Na papierze ułożyć ciasteczka. Piec w temp. 
170 stopni, do zrumienienia. W czasie pieczenia obserwować ciastka, ponieważ lubią 
się przypalać. Czas pieczenia to od 12 do 15 minut. 

Gotowe ciastka są miękkie, dlatego należy wyciągnąć je razem z blaszką i wystudzić. 

Takie ciasteczka, to smaczna i zdrowa przekąska. 

Udanych wypieków 

Smacznego! 
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Policz pisanki, a nastpnie w okienku obok danej pisanki wpisz odpowiednia liczbę lub  narysuj 

odpowiednią liczbe kropek.  
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Zabawa paluszkowa 

Rodzic wspólnie z dzieckiem uczy się wierszyka, a następnie wspólnie ilustrują 

gestem zgodnie z instrukcją. 

„Zajączek” 

Pięć zajączków małych kica na polanie. Dziecko trzyma otwartą dłoń pionowo i porusza 

wszystkimi palcami. 
 
Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje kciuk 

pierwszego zajączka, pozostałe cztery palce trzyma 
wyprostowane 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  Ponownie porusza wszystkimi palcami dłoni 

wyprostowanej. 

 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje kciuk i 

palec wskazujący pozostałe trzy palce trzyma 
wyprostowane. 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  Ponownie porusza wszystkimi palcami dłoni 

wyprostowanej. 
 
Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje kciuk, 

palec wskazujący i środkowy, pozostałe palce trzyma 
wyprostowane. 

 
Pięć zajączków małych kica na polanie. Ponownie porusza wszystkimi palcami dłoni 

wyprostowanej. 
 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? Zamyka w dłoni cztery palce. Pięć zajączków małych 

kica na polanie. Ponownie porusza wszystkimi 
palcami dłoni wyprostowanej. 

 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? Zamyka i przytrzymuje dłonią wszystkie palce 
 
Pięć zajączków małych już do mamy kica Ponownie porusza wszystkimi palcami dłoni 

wyprostowanej 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca Zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi. 
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Papierowe ozdoby wielkanocne 

 

1. Girlanda papierowa z jajek 

Potrzebne będą: 

 Papier w kolorze różowym, fioletowym, białym i zielonym (można wybrać swoje 
ulubione kolory) 

 kolorowe, wąskie taśmy 
samoprzylepne lub kolorowy 
papier + klej 

 sznurek lub tasiemka 
 dziurkacz, nożyczki 

1. Na korowym papierze 
odrysowujemy od szablonu 
jajka, po 3 sztuki z każdego 
koloru. 

2. Wycinamy sylwetę jajka. 
3. Naklejamy na niej pasek 

kolorowego papieru lub 
wstążki. 

4. Robimy dziurkaczem dwa 
otwory jeden obok drugiego 
w węższej części jajka. 

5. Przeplatamy przez otwory 
tasiemkę układając jajka po 
trzy takie same kolory (można 
wymyśleć swój własny 
sposób ułożenia 
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2. Papierowe pisanki 
 

Potrzebne będą:  

 Kolorowy papier 
 Oczka lub czarny flamaster  
 Nożyczki, klej, ołówek 

1. Odrysowujemy od szablonu jajka na kolorowym 

papierze (szablon z poprzedniej propozycji). 

2. Wycinamy je. 

3. Z innego papieru kolorowego lub ozdobnego 

wycinamy połowę jajka i naklejamy na 

wcześniej wyciętych jajkach. 

4. Jeśli chcemy wykonać zajączka dodatkowo 

wycinamy uszy, nosek, zęby i muchę. 

Naklejamy je w odpowiednich miejscach 

Jeśli chcemy wykonać kurczaczka wycinamy 

dodatkowo dziób i kokardkę i naklejamy w 

odpowiednim miejscu. Naklejamy lub 

rysujemy oczy. 

 

 

 

 

 

3. Marchewkowa girlanda 

Potrzebne będą:  

 Kolorowy papier – pomarańczowy i zielony 

 Zszywacz 

 Klej 

 Sznurek 

 

1. Z pomarańczowego papieru na jedną 

marchewkę wycinamy dwa paski o 

jednakowej długości i szerokości (np. 

25cmx2cm), a z zielonego papieru jeden 

dłuższy (np. 18cmx2) i dwa krótsze 

(10cmx2). Szykujemy sobie odpowiednią 

liczbę pasków w zależności z ilu 
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marchewek chcemy wykonać girlandę. W 

zależności z ilu marchewek chcemy 

wykonać girlandę. 

2. Następnie sklejamy klejem dwa końce 

pomarańczowych pasków, a drugie końce 

zawijamy do środka i łączymy za pomocą 

zszywacza biurowego, tak by powstało 

serce. 

3. W zielonym pasku sklejamy końce, tak, aby 

powstał kształt kropli wody. Postępujemy 

tak z każdym zielonym paskiem. 

4. Następnie układamy tak powstałe 

elementy, by powstała natka marchewki 

jak na zdjęciu i łączymy je za pomocą 

zszywacza biurowego.  

5. Teraz łączymy marchewką i natką tak jak 

na zdjęciu. 

6. Po wykonaniu wszystkich marchewek 

przeplatamy przez nie sznurek by 

powstała girlanda. 
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Wypełnij kółka kolorową plasteliną. 
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Kochani Rodzice i Dzieci 
 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych 
Pełnych wiary, nadziei i miłości 

 

Życzą  
 

Dyrekcja, Nauczycielki  
oraz Personel Administracyjny 

Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu 
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