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Zabawy wiosenno-świąteczna 

 

 

 

Doczep ogonek zajączkowi 
 
Świetna klasyczna zabawa podpatrzona na Pintereście. Na arkuszu brystolu rysujemy sylwetę zajączka. Miejsce na 
ogonek można wykleić taśmą dwustronną i np. rozdawać dzieciom małe kuleczki waty, żeby wspólnie wypełniły 
ogonek lub przygotować jeden duży z pinezką. Oczywiście podczas przypinania ogonka zadbajmy o to, żeby dzieci 
miały zawiązaną chustę na oczach. 

 
 

Jajeczna czołganka/pajęczyna 

 

Dzieci mają za zadanie pokonać – czołgając się i trzymając plastikowe jajko w ręku – wyznaczoną trasę, a następnie 

włożyć je do koszyka. Zabawę można bardzo utrudnić rozciągając jako przeszkodę sznurek, którego uczestnicy 

podczas czołgania się nie mogą dotknąć. Zamiast czołgania dzieci mogą po prostu przechodzić pomiędzy sznurkiem 

przekształconym w pajęczą sieć. Jajko nie może wypaść z dłoni. 

 

Zbijające jajko 

 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce z którego będziemy rzucać, 

a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub kręgle. Dzieci rzucają tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się 

przewrócą. 

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 być to wyścig lub na czas. Ale oczywiście tylko starsze dzieci. 

Urozmaiceniem może być 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. 

https://3.bp.blogspot.com/-4uAJ_kpbDX8/WOoVFwYR1QI/AAAAAAAABeo/P_13wvB1hUs31wydQxf2x9UtbYHD2JFFgCLcB/s1600/pin%2Btail.PNG


 

Wierszyki dla dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

Już Wielkanoc 
autor: nieznany 

Święta, Święta Wielkanocne, 

jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 

miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 

żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 

ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 

jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 

różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 

żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 

w świeże kwiatki ustrojony. 

 

 

 

 

 

 



  

Na Wielkanoc 
autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela 

 

Płyną już po niebie 

bielutkie baranki, 

maluję dla bliskich 

wesołe pisanki. 

To na Wielkanoc, to na Wielkanoc, 

najradośniejsze ze wszystkich świąt, 

stroiki robię, baziami zdobię 

i gałązkami cały dom. 

Mama smakołyki 

różne wyczaruje, 

ja koszyczek do święcenia 

sobie przygotuję. 

To na Wielkanoc, to na Wielkanoc, 

najradośniejsze ze wszystkich świąt, 

święconką pachnie i ciastami, 

gości znów będzie pełen dom. 

 

 

 

 

 

 

 



Karty pracy 

 

 

  



 

  





 

 

 

 

 

 

 oprac. Karolina Grobelna 

ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY ☺ 


