
Nauczanie zdalne dla grup starszych (TYGRYSKI, GUMISIE, KUBUSIE)  

o tematyce Świąt Wielkanocnych 

 

Czas Wielkanocy jest to bardzo radosny okres związany z różnymi tradycjami i budzącą się przyrodą 

na wiosnę. Wszyscy czekamy pięknych słonecznych i ciepłych dni. Przyroda, zwierzęta i ludzie w tym 

wyjątkowym nastroju ozdabiają otoczenie radosną atmosferą. Czas przedświąteczny to również okres 

niezbędnych przygotowań - należy angażować dzieci do wspólnych prac porządkowych, tworzenia 

dekoracji, kompletowania wielkanocnego koszyczka czy przygotowywania potraw. Takie codzienne 

czynności dużo wnoszą! Pozwalają utrwalać liczenie, rozwijają mowę, wzbogacają słownictwo i 

doskonalą sprawność manualną, a przede wszystkim dają poczucie własnej sprawczości.  

Zachęcamy do wspólnego działania i pomagania dzieciom w poznawaniu tradycji i zwyczajów 

związanych z Wielkanocą. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu o Wielkanocy. 

Film o tradycjach Wielkanocnych: https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg 

 

 

 

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


Poznanie legendy o pisankach. Spróbuj razem z rodzicem przeczytać. 

 

Legenda o pisankach 

 

Legenda głosi, że Maria 

Magdalena, kiedy szła w 

niedzielę wielkanocną do 

grobu Chrystusa, zabrała ze 

sobą jajka, które miały być 

posiłkiem dla apostołów. Po spotkaniu Chrystusa, 

który zmartwychwstał, zauważyła, że jajka zmieniły 

kolor na czerwony. Od tej pory przyjął się zwyczaj 

malowania jaj na Wielkanoc. Malowane we wzory 

jajko nazywa się pisanką, bo zgodnie z tradycją te 

wzory pisze się rozgrzanym woskiem na jajku, 

używając lejka ze skuwki od sznurowadeł oraz szpilki 

do robienia kropek. Gdy jajko z napisanym wzorem 

zanurzymy w farbie, a potem usuniemy wosk w 

gorącej wodzie, pozostanie jasny wzór na barwnym 

tle. Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, 

aby zapewniły mieszkańcom szczęście i dostatek. 

Skorupki jaj wielkanocnych rzucano też pod drzewa 

owocowe, aby zapobiec szkodnikom i sprowadzić 

urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, w której 

gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły i podobały 

się chłopcom. W zabawie zwanej walatką lub wybitką 

toczono po stole pisanki lub uderzano nimi o siebie. 

Posiadacz stłuczonego jajka tracił je na rzecz 

właściciela nienaruszonej pisanki. Inną grą było 

rzucanie pisankami do siebie lub przerzucanie ich 

przez dachy kościoła. 
 



Pisanki 

to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja (zwykle kurzego, ale 

także gęsiego czy kaczego) zdobionego różnymi 

technikami. 

 

 

Kraszanki – 

pisanki pomalowane na jeden kolor, bez wzorów 

 

 

  



Drapanki 

powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej 

barwionej powłoki jajka. Te technikę spotyka się bardzo 

często w Polsce i Austrii 

 

Nalepianki 

powstające przez ozdabianie skorupki jajka 

różnobarwnymi wycinkami z papieru 

 

Oklejanki 
zdobi się sitowiem, płatkami bzu skrawkami 

kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny oraz 

czasami nicią lub włóczką wełnianą 



 

 

Proponujemy piosenkę do nauki: „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  
 

„Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne” 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 
Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 
Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 
aż goście świąteczni do drzwi zapukali  
Wielkanocni goście czasu nie tracili  
potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

   

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Wiersz do nauki na pamięć „Już Wielkanoc”  

 
  

  
  
,,Już Wielkanoc” 
   
Święta, Święta Wielkanocne 
Jak wesoło, jak radośnie. 
  
Już słoneczko mocno grzeje 
Miły wiatr wokoło wieje. 
  
Rośnie trawa na trawniku 
Żółty żonkil w wazoniku. 
  
Na podwórku słychać dzieci 
Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 
  
A w koszyczku, na święcone 
Jajka równo ułożone. 
  
Śliczne, pięknie malowane 
Różne wzory wymyślone. 
  
Jest baranek z chorągiewką 
Żółty kurczaczek ze wstążeczką. 
  
I barwinek jest zielony 
W świeże kwiatki ustrojony. 

 

 

Różne zadania i prace do wyboru: 

 



 

  



 

 

 

 



 

 



 

  







 

 

 


