
Wielkanocne gry i zabawy

Gry i zabawy Wielkanocne

Mamy nadzieję, że przygotowane 
przez nas propozycje zabaw umilą 
Wam rodzinny czas przygotowań 

do Świąt Wielkanocnych.



Rzeżucha w skorupce

Potrzebna będzie skorupka jajka. 

Najlepiej nadaje się do tej dekoracji 
skorupka z jajka ugotowanego 

na miękko. Łatwo wydobyć 
zawartość i zachować większość 

skorupki w całości. Do oczyszczonej 
skorupki wkładasz odrobinę waty 

i nasionka rzeżuchy, możesz 
narysować na skorupce oczy, buzię 
oraz najróżniejsze śmieszne miny. 
Kilka takich skorupek ustawionych 

w pomalowanej na zielono 
wytłoczce po jajkach, będzie 

wspaniałą ozdobą wielkanocnego 
stołu. Do każdego takiego jajka 
z konkretną miną, ułóż historię  
dlaczego ten jest wesoły, ten 

zdziwiony itd.



Waletka

Inaczej „Wybitka”.

Różne są nazwy tej zabawy. 
Polega ona na stukaniu się 

ugotowanymi jajkami. 
Wygrywa ten, czyje jajko się 

nie rozbije lub ucierpi najmniej 
podczas wszystkich potyczek. 

Odmianą tej zabawy może być 
zbijanie sobie wzajemnie 
balonów w kształcie jajka. 



Szukanie jajek

Wraz z rodzicami lub 
rodzeństwem ukryjcie w domu 

lub na podwórku kilka 
czekoladowych jajek.

Będzie ciekawie, jeśli podczas   
szukania czekoladowych 

słodkości, wykorzystacie znaną 
zabawę w ciepło-zimno. 

„Ciepło’” gdy będziecie w 
pobliżu, natomiast gdy 

będziecie się oddalać od 
smakołyków, padnie 
wypowiedź „zimno”.

Po odnalezieniu wszystkich 
łakoci podzielcie się nimi ☺



Barwienie jajek 

Kilka  sztuczek jak w naturalny 
sposób zabarwić skorupki jajek:

- czerwona kapusta: zabarwi    
pisanki na kolor jasnofioletowy,

- hibiskus, żurawina, czerwona 
herbata: nadadzą pisankom kolor 

czerwony,

- szpinak: zabarwi pisanki na 
zielono,

- kurkuma: nada pisankom   
kolor jasnopomarańczowy,

- łupina cebuli: pisanki będą w 
kolorze bordowym lub ciepłego 

brązu,

- burak czerwony: nada 
pisankom barwę jasnej 

czerwieni.



Zajęcza girlanda
Wielkanocna

Wytnij kilkanaście zajączków. 
Postaraj się zrobić to 

samodzielnie, ich wielkość jest 
dowolna. Mogą być 

różnokolorowe, ale nie muszą. 
Następnie ozdób zajączki 

w dowolny sposób: kwiatki, 
kropki, paski itd. Kiedy już będą 
gotowe, przyklej je do tasiemki 
lub paska z bibuły karbowanej. 

Gotową girlandę powieś w 
wybranym przez Ciebie 

miejscu. Wykonana dekoracja 
wprowadzi Cię w świąteczny 

nastrój.



Wielkanocny łańcuch 
wyrazów

Uczestnicy zabawy siedzą 
na dywanie i podają sobie 

nawzajem pisankę.

Jest to odmiana łańcucha 
wyrazów. Pierwsza osoba 

zaczyna go od słowa „JAJKO”, 
kolejna musi powiedzieć wyraz 

rozpoczynający się literą „O” 
np. oko itd. Jajko wędruje z rąk 
do rąk. Trzyma je ten uczestnik, 
którego kolej na powiedzenie 

danego słowa.  Stopień 
trudności tej zabawy można 

podnieść poprzez ograniczenie 
się do wyrazów kojarzących się 

z Wielkanocą lub wiosną.




