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Temat zajęcia nr1 : „Kraszanki – drapanki” Magdalena Tokarczyk 
-  zapoznanie ze sposobami dekorowania jajek. 

Drogi Rodzicu: przeczytaj dziecku wiersz (pytania pod tekstem), 
dziecko omawia ilustracje nawiązując do sposbu dekorowania 
jajek w domu.Wykonajcie zadania z kart pracy ( 4 latki) i z książki
nr3 str.44, 46 (5 latki). Wszystkie materiały przesyłam poniżej. 

Pytania do tekstu: 
1. Co gotowała babcia w garnuszku? 2. Do czego były potrzebne 
łupinki z cebuli? 3. Na jaki kolor zabarwiły jajka? 



 

„Kraszanki - drapanki” 
Magdalena Tokarczyk 

 

Gdy byłam mała to zapamiętałam, jak moja babcia łupiny z cebuli w garnuszku gotowała. 

Śmiałam się z tego niesłychanie, bo przecież łupinek nikt nie zjada na śniadanie. 

Więc po co babcia to gotowała? Zagadka czekała mnie do rozwiązania. 

Gdy Wielkanoc się zbliżała, to w Wielką Sobotę, z samego rana, 

po cichutku do kuchni zakradałam się  i pod stołem schowałam się. 

Tak by babcia mnie nie ujrzała, bo bym zagadki nie rozwiązała. 

Na kuchni w garnuszku z łupinkami woda już bulgotała, a pokrywka cichutko stukała. 

Po chwili gotowania babcia z garnka wyciągała, nie łupinki - tylko jajka! 

Ale w zupełnie innym kolorze: niektóre były brązowe, a niektóre pomarańczowe. 

To już nie były jajka zwyczajne to były kraszanki od babci Janki. 

Cześć kraszanek do koszyka babcia włożyła, a na reszcie ostrym drucikiem wzorki porobiła. 

Po czym mówi do mnie: „patrz wnusiu kochana jaka drapanka powstała wspaniała”. 

Nie malowanka i nie pisanka, ale babcina drapanka. 

Tajemnica zatem przeze mnie została rozwiązana, po co babci są łupiny z cebuli do gotowania. 

Dzięki  nim jajka piękny kolor nabierają, a potem  w koszyczku do święcenia ruszają. 
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Zajęcie nr2 : Piosenka – utrwalenie.

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

Święta – biją dzwony

1. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, 
obrusie,
wokół stołu się krzątają mamusie, 
mamusie.
Wszyscy poważni są tego ranka,
niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.

Ref:
Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon
jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy 
dzwon,
bim bam bom, bim bam bom.

2. Szynka mruga z okrągłego półmiska, 
półmiska,
tatuś chętnie by z radości zagwizdał, 
zagwizdał.
Wszyscy poważni są tego ranka,
niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.

Ref:
Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon
jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy 
dzwon,
bim bam bom, bim bam bom.

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0

