
Czym różni się pisanka 

od kraszanki?
PROPOZYCJA ZADAŃ DLA GRUPY 3 - 4LATKÓW



Malowanie jajek



W zależności od techniki
zdobienia wielkanocne jajka
mają różne nazwy:

•KRASZANKI
•PISANKI
•DRAPANKI
•OKLEJANKI



Nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. kraszenia, które polegało na farbowaniu na jednokolorowo bez 
wzoru. Jaja barwiono w naturalnych barwnikach roślinnych, łupiny z cebuli w dawały odcienie żółci, brązu i czerwieni, sok z 

buraków kolor różowy, płatki nagietka kolor niebieski, natomiast wywar z kory dębowej kolor czarny.

Nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. kraszenia, 
które polegało na farbowaniu na jednokolorowo bez wzoru. 

KRASZANKI



Naturalne sposoby farbowania jajek



PISANKI

Jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą nazwę pisanek. 
Wzór nanoszony jest na skorupkę gorącym, roztopionym woskiem, 

następnie jajko gotuje się w wywarze z naturalnych barwników. Podczas 
gotowania wosk się wytapia, ale miejsca nim pokryte nie barwią 

się. Współcześnie tą nazwą określamy wszystkie jajka wielkanocne 
barwione i dekorowane.



DRAPANKI

Zabarwione jaja zdobi się także wzorami, które są wyskrobywane ostrym narzędziem na skorupce.
Jajka zdobione tą techniką noszą nazwę drapanek.



OKLEJANKI
Jak sama nazwa wskazuje to jajka oklejane np. kolorowym papierem, włóczką, nicią, tkaninami.



Wielkanocny quiz
Rozwiązywanie zagadek:

– Bierzcie się do pracy, i panie, i panki!

Czas już malować wielkanocne.. (pisanki).

– Co to takiego, odgadnij, mój kotku.

Są z wierzchu białe, a żółte w środku.

Gdy je gotować, dziwy się dzieją,

Bo zamiast mięknąć one twardnieją (jajka)

– Skąd się biorą jajka? (znoszą je kury)

Zabawa ruchowa „Kura” 
Kura spaceruje po podwórku, szukając pożywienia (dzieci spacerują, wysoko unosząc kolana, po kilku krokach zatrzymują

się i najpierw jedną, a później drugą stopą „rozgrzebują” ziemię).  Kura macha skrzydłami (dzieci machają ramionami). 

Zabawa „kura i jej ziarno”
Potrzebujemy: parę miseczek, groch, fasole albo koraliki czyli rzeczy do sortowania. Kury składają ręce w dzioby i muszą

posegregować ziarno. Kura dziobie ziarenka (palce obu rąk dzieci układają w kształcie ptasiego dzioba; kilka razy 

otwierają szeroko „dzioby” i zamykają, składając kciuk z kolejnymi palcami). 




