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1. Nauka piosenki pt. „Znaki Wielkanocy” z repertuaru ZOZI 

 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  

 

Zachęcam do przygotowania dla dzieci rysunków przedstawiających poszczególne słowa w 

piosence. Znacznie ułatwi to zapamiętywanie tekstu.  

 

„Znaki Wielkanocy” 

Te mazurki ozdobione migdałami   

Te koszyki wypełnione pisankami   

Te baranki ulepione z marcepanu 

Bazie kotki od staruszki ze straganu 

  

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy   

Kiedy życie się odradza do swej mocy   

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny   

Świat się staje znów zielony i radosny   

Świat radosny! Radosny!   

Świat radosny!  

 

Te palemki od bibuły kolorowe 

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

No a potem jeszcze lany poniedziałek 

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

 

2. „Pisanki” – technika dowolna. 

Przykłady wykonania pisanek :  

1.Pisanki wielkanocne kolorowane barwnikiem 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Do zdobienia jajek możesz wykorzystać gotowe farbki lub naturalne pigmenty: łupinki białej 

i czerwonej cebuli, buraki, kurkumę, a nawet trawę czy kawę. Jajka ugotowane w wywarze z 

barwnikami nabiorą żółtego, czerwonego, zielonego lub brązowego koloru. 

 

 

2. Pisanki wielkanocne malowane farbą 

Pisanki wielkanocne możemy wyczarować w kilka chwil za pomocy farby plakatowej. Jajka 

malujemy pędzlem. Możemy też użyć do tego gumki umoczonej w farbie - dzięki temu 

prostemu zabiegowi uzyskamy efekt stemplowania. 

 

 



3. Jajka wielkanocne bogato zdobione - koraliki, cekiny, tasiemki 

Kolejnym sposobem na ozdabianie pisanek wielkanocnych jest posmarowanie ich klejem i 

posypanie koralikami, cekinami, przewiązanie nićmi, tasiemkami, kolorowymi piórkami lub 

po prostu bibułą. Tak przygotowane pisanki wielkanocne z pewnością zwrócą uwagę jako 

główna dekoracja świątecznego koszyczka. 

 

 

 

4. Dekorowanie pisanek na Wielkanoc: oklejanie konfetti 

Przygotuj naturalny klej z mąki i wody. Do głębokiej miseczki wsyp konfetti. Ugotowane na 

twardo jajko zamocz w kleju, a potem obtocz w konfetti, brokatem. Gdy jajko wyschnie, 

będzie miało nie tylko ciekawą fakturę, ale też zachwyci wielobarwnością. 

 

 

http://www.urzadzamy.pl/zrob-to-sam/dekoracje-i-dodatki/koszyczek-wielkanocny-z-makulatury-zrob-sam,9_10641.html


5. Pisanki drapane. 

Można wypróbować różnych narzędzi jakie macie w domu np. wsuwka, spinacz, nożyczki, 

płaski śrubokręt czy choćby cyrkiel. Nada się wszystko to, czym uda się zdrapać kolor z 

jajka. Na początku nanosimy wzór ołówkiem. Mogą to być np. kwiatki, liście, gałązki bazi, 

kurczaczki czy zajączki. Wydrapujemy wzór według narysowanych linii.  
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