
 

PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE...piosenki dla dzieci 

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

 

,,Pisanki kraszanki” 

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. 

 

Po wysłuchaniu piosenki, prosimy rodziców o wyjaśnienie różnicy pomiędzy pisanką a kraszanką: 

Pisanka – jajko zdobione różnymi technikami, malowane drapane, malowane woskiem, kolorowe …. 

Kraszanka – jako barwione na jeden kolor, gotowane w łupinach cebuli, skórkach buraka…. 

 

 

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


Rodzic rozmawia na podstawie tekstu piosenki o wymienionych w niej tradycjach wielkanocnych. 

„Co włożysz do koszyczka?”  https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

 

 

Prosimy rodziców o wyjaśnienie znaczenia produktów wkładanych do koszyka wielkanocnego: 

 

baranek wielkanocny - ponieważ Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym; 

chleb – symbol ciała Pana Jezusa, a także dobrobyt; 

jajko – to symbol życia, podzielenie się jajkiem miało umacniać więzi rodzinne; 

wędlina – miała zapewnić dobrobyt i zdrowie; 

sól – to symbol oczyszczenia, miał chronić przed złem; 

chrzan – miał zapewnić siłę fizyczną; 

ciasto (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałość; 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


Prosimy o wykonanie zadania – wskaż kwadrat przy tych pisankach, których jest więcej. 

 



Spróbujcie wykonać wesołego kurczaka. Potrzebne będą: plastikowa butelka, żółta krepa, bibuła lub 

pomalowany farbą i pocięty papier, papier na dziobek, oczy i skrzydełka. 

 

 

Proponuję pokazać dzieciom film o różnych r=tradycjach wielkanocnych (25 min.): 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

 

Rodzicom i dzieciom życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych! 
 

Do zobaczenia w przedszkolu       

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY

