
Zabawy wielkanocne

Bicie jaj

Każdy wybiera sobie sam ugotowane jajko i dekoruje je według swojego pomysłu. Następnie        

w parach stukamy się jajkami. Ten, czyja skorupka pęknie, odpada. Następny "pojedynek" 

przeprowadza z kimś kto wygrał już też z kimś innym. Gra toczy się, aż wyłoni się jeden zwycięzca

z niestłuczonym jajkiem.

Z papieru

Zabaw w ozdabianie jajek z papieru jest naprawdę mnóstwo. Narysujcie po prostu jajko na kartce 

A4 i wytnijcie (choć nie jest to konieczne). Następnie zdecydujcie, jaką techniką chcecie je 

ozdobić. Takie jajko może być wspaniałym prezentem–zajączkiem dla najbliższej rodziny:

•wyklejane plasteliną,

•ryż przyklejony do plasteliny,

•ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka),

•ozdobione małymi figurami geometrycznymi, które wcześniej sami powycinaliście,

•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).

Wiersz z pokazywaniem

Pobudka

Budzą się listeczki,(dziecko się przeciąga)

szemrzą warto rzeczki,(pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi)

śniegi roztopione,(dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie)

w kałuże zmienione.(dziecko imituje skakanie w kałuży)

Jaskółeczka czarna(dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła)

strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami)

śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri)

gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda)

Motylek cytrynek (dziecko się kłania)

dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę)

i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno)

puka leciuteńko. (dziecko puka w okno)



Rzeżucha w skorupce

Potrzebna będzie skorupka jajka. Najlepiej nadaje się do tej dekoracji skorupka z jajka na miękko. 

Łatwo wydobyć zawartość i zachować większość skorupki w całości. Do oczyszczonej skorupki 

wkładamy odrobinę waty i nasionka rzeżuchy. 

 Możecie narysować na skorupce oczy, buzię, najróżniejsze śmieszne miny. Kilka takich skorupek 

ustawionych w pomalowanej na zielono toczce po jajkach, będzie wspaniałą ozdobą 

wielkanocnego stołu.

Do każdego takiego jajka z konkretną miną, możecie wspólnie wymyślać historię np. dać imię         

i zastanowić się, dlaczego ten jest wesoły, ten zdziwiony itd.
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