
                            Data. 09.04.2020r. 

Temat: PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE 

1. Wysłuchaj uważnie piosenki i odpowiedz na pytania.  

PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE 

1) 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. 

2) Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 
która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 
Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
czy zdobiona woskiem i pofarbowana. 
Ref. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO TEKSTU PIOSENKI 

1. Co znalazło się w koszyczku wielkanocnym? 
2. Kto kłócił się z kurczakiem? 

3. O co kłócił się cukrowy baranek z kurczakiem? 
4. Czym się podzielili goście podczas 

wielkanocnego śniadania? 
 

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


DOWIEDZ SIĘ: Czym różnią się od siebie kraszanki, drapanki i pisanki? 

KRASZANKĄ nazywamy jajka 

malowane na jeden kolor, który można 
uzyskać za pomocą naturalnych 
barwników ze składników roślinnych. 
Każdy składnik daje inny kolor. 

 łupiny cebuli - brązowy, 
 kwiat nagietka - złoty, żółty, 
 młode pędy żyta - zielony,  
 kora dębu - czarny, 
 sok z buraków - różowy. 

Kraszanki nie posiadają żadnych wzorów, są po prostu w jednym kolorze. 

 

 

DRAPANKI- to jednobarwne jajka, na 
których wydrapuje się wzory. Kidy jajko 
ma już jakąś barwę, za pomocą 
cienkiego i ostrego narzędzia, rysuje się 
na nim wybrany wzorek.  

 

 

PISANKI W tradycji staropolskiej 
określenie to dotyczy jedynie jaj 
barwionych na różne kolory po 
wcześniejszym narysowaniu wzorów 
woskiem.  

Dziś pisankami zwykło się nazywać 
wszystkie jajka, których skorupka jest 
ozdobiona w dowolny sposób. np. 
przez naklejanie wzorów, ręczne 
malowanie za pomocą farb lub kredek 
świecowych, zdobienie koralikami lub 
kawałkami  papieru. 

 

 



3. KOLOROWA PISANKA Wejdź w link poniżej i spróbuj zrobić wielkanocną ozdobę. Możesz postawić 

ją na  stół wielkanocny. Na dole strony, pod zdjęciem, znajduje się szablon jajka wielkanocnego, aby 

wykonać ozdobę wielkanocną. Miłej zabawy  

https://www.easypeasyandfun.com/paper-easter-egg-

craft/?fbclid=IwAR1SeDdEwADI49tS8MLs6Dbr25rFmxXB10HGgexTjPjI3AMh2ciml2M3Yks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 


