
 

ŚRODA - 31.03.2021 

 

1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej Połówki pisanek – załącznik 1 

Wydrukowaną kartę pracy proszę przeciąć na pół bądź na więcej części i z rozsypanki jajek złożyć 

je w całą pisanką, przykleić na kartkę papieru. ( jeśli nie ma możliwości druku, proszę samodzielnie 

namalować kilka pisanek) 

 

2.Przypomnienie co znajduje się koszyczku wielkanocnym. 

- pamiętasz co wkładamy do koszyczka wiekanocnego? 

Wytłumaczenie znaczenia każdego produktu w koszyczku wielkanocnym. 

 

 

 

3. 

Opowiadanie „Gosposia i kury” 

 

GOSPOSIA: Kukurko, czy pamiętasz że zbliżają się świeta? Jajka będą potrzebne na pisanki. 

KUKURKA: Będą na nich malowanki? 

GOSPOSIA: Będą pięke, kolorowe! 

NARRATOR: Kurka łapie się za głowę… 

KUKURKA: Pewnie dużo trzeba jaj?! Ajajaj! Ajajaj!Ajajaj! 

GOSPOSIA: Dużo, dużo. Calą kopę. 

KUKURKA: Ależ będę mieć robotę! 

GOSPOSIA: Oj! Kukurko! Toć w kurniku kurek innych mam bez liku: Pstrokatka, Czubatka, 

Czupurka.. 

KUKURKA: To dopiero trzecia kurka.. 

GOSPOSIA: Ty jesteś czwarta. 

KUKURKA: Lecz najwięcej warta! Moje jajka są wspaniałe, żółtka żółte, a skorupki białe. 



NARRATOR: Przechwałki Kukurki! Usłyszały inne kurki. 

PSTROKATKA: Jak Kukurka się przechwala. Moje jajka… tralalala...tralalala… Żółtka moich jaj 

są żółte, a jajka - o takiee duże… 

 KUKURKA: Twoje jajka, Pstrokatko, to zwykłe jaja kurze! 

CZUBATKA: Po co ta gadka? 

NARRATOR: Mówi do kurek Czubatka. 

CZUBATKA : Żółtka żółte, jaj duże, ja wam zaraz tu powtórzę, co mówiła dziś Agatka: - Ładne 

jajka ma Czubatka! 

PSTROKATKA: Moje chwali gospodynia… 

CZUBATKA: Przez grzecznośc to tylko czyni. 

NARRATOR: Gosposię, już boli głowa, lecz rozmówek to połowa, bo nadchodzi kurka czwarta… 

CZUPURKA: Każda z was jest mało warta, bo przechwala swoje jajka. 

NARRATOR: Doskoczyły do niej kurki. 

KURKA: 

PSTROKATKA:├  Ale kura z tej Czupurki! 

 

CZUBATKA:        

 

GOSPOSIA: Cicho, cicho, cicho, kury… Dosyć mam tej awantury. 

NARRATOR: Gosposia powoli wychodzi… 

GOSPOSIA: Nikt was dzisiaj nie pogodzi. Lubicie kłótnie, kurze potyczki. Po jajka na święta 

pójde do indyczki. 

 

4. Rozmowa na temat opowiadania. 

- Jakie święta się zbliżają? 

- O czym rozmawiała Gosposia z kurką Kukurką? 

- Kto usłyszał przechwałki Kukurki? 

- Czym zakończyła się kłótnia kur? 

 

5. Słuchanie ciekawostek na temat pisanek. 

 

Dlaczego jajka malowane we wzory nazywa się pisanką? 

Zgodnie z tradycją te wzory pisze się na jajku rozgrzanym woskiem, używając maleńkiego lejka ze 

skuwki od sznurowadła 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. 

 

Jaki był pożytek z pisanek? 

Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły mieszkańcom szczęście i 

dostatek. Skorupki jaj wielkanocnych rzucano pod drzewa owocowe, aby zapobiec szkodnikom i 

sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, w której gotowano jajka na pisanki, aby 

bujnie rosły. 

 

6. Ugotowane dzień wcześniej jajka – proszę udekorować, zrobić pisankę. 
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