
Witajcie! 

Dziś mamy Wam do zaproponowania wiele ciekawych zabaw związanych z Wielkanocą. 

Będzie dużo ruchu i śmiechu  Wierzymy, że propozycje przypadną Wam i Waszym 

rodzicom do gustu.  

Wesołych Świąt życzą Panie z grupy Sikorki! 

 

Jajko o jajko - zabawa w parach 

 Potrzebna jest jedna pisanka na osobę. Zawodnicy siadają naprzeciwko siebie. Zabawa 

polega na tym, że trzeba uderzyd swoim jajkiem w jajko osoby siedzącej przed nami. 

Wygrywa ta osoba, której jajko nie będzie zbite. 

 

Toczenie jajek 

To zabawa polegająca na potoczeniu (rzuceniu/poturlaniu po podłodze) jajka ugotowanego 
na miękko. Jak najdalej. Kto najdalej, ten wygrywa. 

 

Rzucanie pisanek 

Ta zabawa polega na rzucaniu do siebie (zatem parami) pisanek. Przy każdym rzucie, 
w którym uda się złapad jajko i nie spadnie na ziemię, para oddala się od siebie o jeden 
krok. Zabawa się kooczy, kiedy pisanka wyląduje na ziemi. 

 

Z papieru 

Zabaw w ozdabianie jajek z papieru jest naprawdę mnóstwo. Narysuj po prostu jajko 
na kartce A4 i poproś pociechę o wycięcie (chod nie jest to konieczne). Następnie 
zdecydujcie, jaką techniką chcecie je ozdobid. Takie jajko może byd wspaniałym prezentem–
zajączkiem dla najbliższej rodziny: 

 wyklejane plasteliną, 

 ryż przyklejony do plasteliny, 

 ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

 ozdobione małymi figurami geometrycznymi, które maluch wcześniej sam powycinał 

(dobrze, może byd z twoją pomocą), 

 pomalowane farbami, 

 obsypane brokatem, 

 mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie, 



 z ulubionym bohaterem z bajki, 

 z zabawnym napisem, 

 ozdobione wyciętymi literkami z różnych gazet, 

 tylko czarno-białe (dowolne wzory). 
 

Szukanie jajek 

Ukryj w domu kilka czekoladowych jajek. Będzie ciekawie jeśli pomożesz dziecku 
odgadywad, gdzie są schowane przygotowując słoik z zagadkami np. W tym miejscu jest 
zimno i na pewno znajdziesz tam mleko (lodówka). Dla większej ilości dzieci, można 
przygotowad po jednym jajku do znalezienia. Również słoik z zagadkami może w tym pomóc 
np. Tego jajka szuka dziewczynka, która ma długie włosy i jej imię zaczyna się na D. Jej jajko 
jest schowane w miejscu, gdzie zazwyczaj da się zobaczyd dużo kurtek (w szafie). 
 

Do koła 

Przygotuj mały słodki podarunek (lizak lub cukierek) dla każdego uczestnika zabawy. Ułóż 
je w narysowanym wcześniej na podłodze kole. Jeśli na podwórku to patykiem lub kredką. 
W domu można to koło wyznaczyd przyklejając szeroką taśmę do dywanu. 

Każde dziecko turla jajko po dywanie tak, żeby wtoczyło się do koła. Bierze tę słodycz, 
najbliżej której zatrzyma się jajko. I tak po kolei. Nawet jeśli wszystkie dzieci dostają te same 
słodycze, to i tak polowanie na upatrzoną wcześniej, jest świetną zabawą. 
 

Przenoszenie jajek 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega na przeniesieniu 
jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Najlepiej oczywiście na podwórku, ale jak się 
nie da, to można w domu. 

Jeśli dzieci lubią rywalizację, może byd to wyścig lub na czas. Ale oczywiście tylko starsze 
dzieci. 

Urozmaiceniem może byd slalom lub tor przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi 
oczami. Wtedy zabawa przebiega w parach. Jedna osoba kieruje osobą, która ma zawiązane 
oczy. Potem zmiana. 

Najdalej 

Wszyscy uczestnicy zabawy stają w szeregu. Na znak toczą jajka po ziemi. Wygrywa osoba, 
której jajko potoczyło się najdalej. 

Dzieci mogą odliczyd odległośd od startu do swojego jajka tip-topami. Od razu też podwiczą 
liczenie i mierzenie. 
 



Po omacku 

Wytnijcie kilka jajek z papieru. Możesz poprosid dziecko żeby je ozdobiło, ale nie jest 
to konieczne. Rozłóż jajka w pokoju lub ogrodzie. Ochotnik będzie musiał przejśd 
wyznaczoną wcześniej trasą z zamkniętymi oczami, ale nie może nadepnąd na żadne jajko. 

W przypadku młodszych dzieci, najlepiej pokazad maluchowi najpierw całą trasę 
z otwartymi oczami. Niech sobie spokojnie przejdzie i potem spróbuje z zawiązanymi 
oczami. 

Berek zajączek 

Zabawa jest odmianą zwykłego berka. Tylko, że uczestnicy ganiają się… kicając. 

Zajączkowy tor przeszkód 

Można go ułożyd z poduszek, ustawid krzesła lub wyznaczyd trasę na podwórku. Uczestnicy 
pokonują ją kicając, zamiast po prostu biec. Wygrywa ten zajączek, któremu uda się 
pokonad trasę w najkrótszym czasie. 

 

Wielkanocny łańcuch wyrazów 

Uczestnicy zabawy siedzą na dywanie i podają sobie nawzajem pisankę. Jest to odmiana 
łaocucha wyrazów. Pierwsza osoba zaczyna go od słowa JAJKO, kolejna musi powiedzied 
wyraz na O np. okno itd. Jajko wędruje z rąk do rąk. Trzyma je ten uczestnik, którego kolej 
na powiedzenie słowa. 

Utrudnieniem tej zabawy może byd koniecznośd wypowiadania tylko wyrazów kojarzących 
się z Wielkanocą i wiosną. 

 

 

 

Udanej zabawy Sikorki! 

 


