
Drodzy Rodzice! 

W Święta Wielkanocne znajdźcie czas na wspólną zabawę ze swoimi pociechami!  

Wielkanoc to doskonały moment, aby pobudzić w dziecku artystyczne talenty i zachęcić do aktywności 

ruchowej. Przy okazji również usprawnić jego spostrzegawczość, koordynację wzrokową, ruchową 

podczas wykonywania różnorodnych zadań manualnych i ruchowych. 

Mamy nadzieję, że nasze pomysły zainspirują Was do wspólnej zabawy! 

Takie zabawy manualne nie tylko świetnie pobudzają wyobraźnię, ale również wpływają na 

rozwój postrzegania wzrokowego. Pamiętajcie, że kolory kojarzące się z Wielkanocą  

są jaskrawe, pogodne i warto to wykorzystać do ożywienia wystroju domu, stołu itd. . 

KARTKI WIELKANOCNE 

Potrzebne rzeczy: blok kolorowego papieru technicznego, bibułki, klej, farby i inne, które można 

wykorzystać do ozdobienia kartki. Przygotujcie odpowiedni format kartki. Następnie zdecydujcie, jaką 

techniką chcecie ją ozdobić: 

 wyklejanie plasteliną, 

 ozdabianie skrawkami gazet (wydzieranka), 

 pomalowanie farbami, 

 obsypanie brokatem, 

 mozaika, czyli drobne elementy przyklejane obok siebie, 

 z ulubionym bohaterem z bajki, 

 z zabawnym napisem, 

 ozdabianie wyciętymi literkami z różnych gazet itp. 

Taka kartka może być wspaniałym prezentem – „zajączkiem” dla najbliższych 

  
 

Jak Wam się podobają nasze kartki? Lisek najbardziej lubi się bawić kartką z jajkiem. 

 



KRÓLICZEK ZE SKARPETKI 

Zainspirował nas ten genialny pomysł, więc chętnie podzielimy się nim z Wami. W bardzo prosty sposób 

można zrobić uroczego króliczka, który wcale nie musi być prosto z półki sklepowej. Własny da więcej 

uciechy i będzie ulubieńcem każdego dziecka. 

Potrzebujecie: skarpetki, sznurka, taśmy, nożyczek, ryżu, flamastra albo naklejek.  

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 
BARWIENIE I MALOWANIE PISANEK 

Zanim  przystąpicie do malowania pisanek, możecie je wcześniej zabarwić.  

Warto wykorzystać naturalne barwniki do koloryzowania jaj.  

Poszczególne składniki potrzebne do barwienia: 

– sok z żurawiny lub z buraków – kolor różowy lub czerwony 

– świeży szpinak – kolor zielony 

– kawa ziarnista – kolor brązowy 

– łupiny cebuli – kolor kasztanowy 

– czerwona kapusta (poszatkowana) – kolor niebieski 

– kurkuma – kolor żółty 

Jeśli chcesz, aby jajka miały bardziej intensywny kolor, to po prostu dłużej trzymaj je w wywarze.  

Po wyjęciu i osuszeniu jajek możesz posmarować je odrobiną oleju (np. słonecznikowego, 

rzepakowego), aby kolor zrobił się intensywniejszy, a jajka bardziej lśniące. Do ozdabiania jajek 

możecie wykorzystać farby akrylowe, wycinanki z papieru, przybory pasmanteryjne albo filcowe 

elementy. Zobaczcie, co zrobiliśmy z Liskiem Cypryskiem, może Was zainspirujemy  

 

Twórczość Cioci Madzi i Liska Cypryska 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


 

Podczas tworzenia pisanek słuchaliśmy piosenki „Kurka i pisanki”, jeśli też chcielibyście jej 

posłuchać – kliknijcie w link ->  https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

WIELKANOCNE RYMY 

Każdy uczestnik losuje karteczkę z wyrazem do przeczytania. Zabawa polega na tym żeby znaleźć rym 

do wyrazu. Wyrazy na karteczkach powinny być związane z Wielkanocą np.: 

BARANEK JAJKO KOSZYK KURCZACZEK BABKA ŻUREK 

 

ZAGADKI  
Przeczytaj zagadki dziecku: 

 Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą na nim sztućce, stawiają talerze. (obrus) 

 Jak się nazywa jajko malowane, co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 

 Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie oraz 

pisanki i baranka czasem poniesie. (koszyk) 

 Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek. (zając) 

 Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką, a kiedy urosnę, to zostanę kurką (kurczątko) 

 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) 

 Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży. Gdy się w krzakach coś poruszy, zmyka aż się kurzy. 

(zajączek) 

 Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają. Jak się nazywają? (bazie) 

 Cukrowe – są blisko pisanek. Prawdziwe, rogate – wiodą stado latem na górską polanę. 

(baranki) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


 

ROZWÓJ KOORDYNACJI RUCHOWEJ: 

WIELKANOCNE ZABAWY  

Porcja zabaw, ale tym razem zmuszających do aktywności ruchowej! Twoje dziecko przy okazji 

zabawy będzie ćwiczyć nie tylko koordynację ruchową, ale również koordynację wzrokową oraz 

spostrzegawczość.  

Zanim jednak rozpoczniecie zabawy ruchowe zapraszamy na rozgrzewkę.  

Specjalnie dla Was z Liskiem stworzyliśmy „Wielkanocną rozgrzewkę” na kole. 

Kliknijcie w poniższy link i zobaczcie sami  

https://wheelofnames.com/view/pl/fd7-ud6/ 

Jeśli nie chcecie zakręcić kołem i bawić się interaktywnie, to przesyłamy zdjęcie naszej rozgrzewki: 

 

TURLANIE JAJEK  

Zabawa ta pochodzi z tradycji amerykańskiej. Polega na turlaniu ugotowanych na twardo jajek za 

pomocą łyżki. Niemcy nieco zmodyfikowali tę zabawę: turlają jajko w dół zbocza po torze 

utworzonym z patyków. Cel zabawy polega na jak najszybszym przeturlaniu jajka po trasie. W Polsce 

wersja tej zabawy jest jeszcze trudniejsza. Trasa, po której turla się jajko, składa się z krzesełek i kółek 

hula-hop, które trzeba przeskoczyć (młodsze dziecko może je po prostu ominąć, jak w slalomie), aby 

kontynuować wyścig. To zabawa idealna dla całej rodziny! 

https://wheelofnames.com/view/pl/fd7-ud6/


 

POSZUKIWANIE JAJEK  

Pochowaj w różnych miejscach domu (lub ogrodu) jajka np. z czekolady. Dla każdego uczestnika 

zabawy przygotuj koszyczek (bądź pudełeczko) do zbierania jaj. Wygrywa ten, kto uzbiera największą 

ilość jajeczek!  

 
 

WYBITKA 

Różne są nazwy tej zabawy. Polega na stukaniu się ugotowanymi jajkami. 

Wygrywa ten, czyje jajko się nie rozbije lub ucierpi najmniej, podczas 

wszystkich potyczek. Sprawdźcie się przed obieraniem jajek przy 

śniadaniu Wielkanocnym  

 

DO KOŁA 

Przygotuj mały słodki podarunek (lizak lub cukierek) dla każdego uczestnika zabawy.  

Ułóż je w narysowanym wcześniej na podłodze kole. W domu można to koło wyznaczyć przyklejając 

szeroką taśmę do podłogi. Każdy turla jajko (piłeczkę lub kulkę) po dywanie tak, żeby wtoczyło się 

do koła. Uczestnik bierze tę słodycz, najbliżej której zatrzyma się jajko (piłka lub kulka). 

I tak po kolei. Nawet jeśli wszyscy dostają te same słodycze, to i tak polowanie na upatrzoną 

wcześniej, jest świetną zabawą. 

PO OMACKU 

Wytnijcie kilka jajek z papieru. Możesz poprosić dziecko żeby je ozdobiło, ale nie jest to konieczne. 

Rozłóż jajka w pokoju lub ogrodzie. Ochotnik będzie musiał przejść wyznaczoną wcześniej trasę 

z zamkniętymi oczami, ale nie może nadepnąć na żadne jajko. 

WIELKANOCNY ŁAŃCUCH WYRAZÓW 

Uczestnicy zabawy siedzą na dywanie i podają sobie nawzajem pisankę. Jest to odmiana łańcucha 

wyrazów. Pierwsza osoba zaczyna zabawę od słowa JAJKO, kolejna musi powiedzieć wyraz 

na ostatnią głoskę (JAJKO -> O). Jajko wędruje z rąk do rąk. Trzyma je ten uczestnik, którego kolej 

na powiedzenie słowa.Utrudnieniem tej zabawy może być konieczność wypowiadania tylko wyrazów 

kojarzących się z Wielkanocą i wiosną. 

 



 

Po zabawach ruchowych zapraszamy na seans -  „Wielkanocna przygoda Dory” 

https://bajeczki.org/dora-poznaje-swiat/wielkanocna-przygoda-

dory/?fbclid=IwAR1t01C_XRKiO4uBDqAdm1hwldldP-vSrLjWqHdw3uZ2yLsJB7Dwo7KrV5A 

 

Udanej zabawy! Do zobaczenia wkrótce. 

 

Z liskiem życzymy Wam zdrowych, radosnych Świąt i bogatego zajączka! 

Dajcie znać, co Wam przyniósł? 

 

 

https://bajeczki.org/dora-poznaje-swiat/wielkanocna-przygoda-dory/?fbclid=IwAR1t01C_XRKiO4uBDqAdm1hwldldP-vSrLjWqHdw3uZ2yLsJB7Dwo7KrV5A
https://bajeczki.org/dora-poznaje-swiat/wielkanocna-przygoda-dory/?fbclid=IwAR1t01C_XRKiO4uBDqAdm1hwldldP-vSrLjWqHdw3uZ2yLsJB7Dwo7KrV5A

