
Propozycje zabaw dla rodziców i dzieci z grupy II, uczęszczających do Żłobka nr 5. 

 

Przygotowały: Sylwia Andrzejewska, Anna Dybowska. 

 

Temat: Wielkanoc tuż-tuż. Pobawmy się wspólnie. 
 

Nazwa zabawy Pomoce Przebieg zabawy 

 

Wskazówki dla rodzica 

 

 

Wielkanocny 

tor przeszkód 

 

▪ duża, drewniana 

łyżka, 

▪ wydmuszka lub jajko 

plastikowe/styropiano

we, 

▪ taśma lub wstążka 

 

▪ rodzice przygotowują tor 

przeszkód, tzn. wyznaczają 

trasę: przyklejają na 

podłodze linię startu oraz  

(w innym miejscu) linię mety. 

Następnie prezentują dziecku 

drewnianą łyżkę, na którą 

nakładają jajo i demonstrują 

sposób trzymania łyżki oraz 

pokonania trasy tak, aby 

jajko nie spadło. 

 

▪ podczas pokonywania 

wyznaczonej trasy przez dziecko, 

rodzice starają się asekurować 

pociechę, 

▪ zabawę  można urozmaicić 

poprzez dołożenie dodatkowych 

przeszkód  

np. poprzez okrążenie krzesła, 

▪ zamiast łyżki można 

zaproponować dziecku 

umieszczenie jaja na przyczepie 



ulubionego auta i przewieźć jajo  

do wyznaczonego miejsca, 

omijając przeszkody, np. 

przejechać autem  

z przyczepką pod krzesłem 

 

 

Wielkanoc na 

wiejskim 

podwórku 

 

 

▪ gazetki/ reklamy ze 

sklepów lub stare 

zniszczone książki ze 

zwierzętami, 

▪ nożyczki, 

▪ patyczki po lodach lub 

słomki, 

▪ klej 

 

 

▪ rodzice wraz z dzieckiem 

starają się odszukać  

w gazetkach lub 

książeczkach ilustracji 

kurczątka, kury, koguta oraz 

baranka. W czasie 

przeglądania przez dziecko 

książeczek/ gazetek-  rodzice 

wycinają lub wydzierają 

postacie zwierząt,  

a następnie wspólnie  

z pomocą dziecka przyklejają 

sylwety do słomek. 

 

▪ rodzice samodzielnie wycinają 

sylwety zwierząt, 

▪ nie należy pozostawić nożyczek 

po wycięciu sylwet zwierząt  

w zasięgu wzroku dziecka, 

▪ jeśli rodzice nie posiadają 

gazetek lub książeczek, które 

nadają się do zniszczenia, mogą 

zwierzątka wskazywać na 

ilustracjach w książce lub 

wydrukować, 

▪ podczas czytania opowiadania, 

rodzice mogą zaangażować 



Przygotowane zwierzęta 

posłużą do kolejnej zabawy. 

Rodzice starają się odczytać 

wiersz, pt. Komu potrzebne są 

święta ilustrując go 

wykonanymi wcześniej 

sylwetami zwierząt.  

 

 

Na wiejskim podwórku,  

w przytulnym kurniku, 

Mieszkało sobie śliczne 

kurczątko ze swoją mamą –

kurą i tatą – kogutem. Mama 

kura uczyła je dreptać po 

podwórku i wygrzebywać 

pazurkami z ziemi pyszne 

ziarenka i robaczki. Tata 

kogut pokazywał, jak trzeba 

wskakiwać na płot i piać 

dziecko do trzymania sylwety 

kurczaczka oraz podejmowania 

przez dziecko próby wcielania się 

w jego rolę, 

▪ zachęca się aby rodzice 

porozmawiali  

z dzieckiem na temat treści 

opowiadania, wyjaśnili to, co 

mogłoby być niezrozumiałe, 

zadali dziecku pytania, np. jakie 

zwierzątka występowały  

w teatrzyku, jakie dźwięki wydają 

poszczególne zwierzątka, czy 

dzieci mogą oddalać się same 

od rodziców? 



donośnie – kukuryku. Oboje 

rodzice bardzo kochali swoje 

maleństwo. Aż nagle, 

któregoś dnia, a było to 

wczesną wiosną, kurczątko 

spostrzegło, że rodzice nie 

mają już dla niego tyle czasu.  

– Pii, pii... pobaw się ze mną, 

mamo – prosiło kurczątko. 

-Ko, ko, ko – gdakała kura, 

nie mam dzisiaj czasu, muszę 

znieść dużo jajek, ko, ko, ko. 

Wielkanoc już blisko! Pobaw 

się samo maleństwo. 

I kura poszła znosić jajka. 

Kurczątko pobiegło do taty 

koguta. 

-Pi, pi...nudzi mi się... pobaw 

się ze mną tatusiu! 

- Kukuryku! Nie mam dziś 



czasu, muszę obudzić 

gospodynie i ogłosić całemu 

światu, że Wielkanoc już 

blisko. Pobaw się samo 

maleństwo i kogut wskoczył 

na płot wołając donośnie – 

kukuryku! 

Obrażone kurczątko poszło  

w świat. Na łące spotkało 

baranka. 

-Bee, bee... dokąd idziesz 

maleństwo? Takie małe 

kurczątka nie powinny 

oddalać się same od domu, 

beee. 

- Pi, piii... przez tę Wielkanoc 

nikt nie ma dla mnie czasu. 

Komu w ogóle potrzebne są 

te Święta? 

-Jak to, beee... nie wiesz? No 



to posłuchaj: Święta 

potrzebne są kwiatkom, żeby 

mogły kolorami przystroić 

świat, – Święta potrzebne są 

mamusiom, żeby mogły 

upiec pyszne wielkanocne 

ciasta: baby i mazurki,- 

Święta potrzebne są 

tatusiom, żeby ukryć prezenty 

od wielkanocnego zajączka, 

- Święta potrzebne są też 

dzieciom, żeby mogła 

zaczarować jajka  

w kolorowe pisanki,  

-Aha! Pi, piii... teraz już 

rozumiem, muszę szybko 

przeprosić rodziców, a potem 

pobiegnę sprawdzić czy 

wszystko już gotowe do 

Wielkanocy, pi, piii... do 



widzenia baranku! 

 

 

Kolorowe 

pisanki 

 

 

▪ gazeta/folia, 

▪ białe kartki,  

▪ farby, 

▪ woda, 

▪ pędzelek, 

▪ klej, 

▪ brokat 

 

▪ rodzice za pomocą gazety lub 

folii zabezpieczają miejsce 

zabawy. Następnie z białego 

papieru wycinają jajka. 

Rodzice za pomocą pędzelka 

zanurzonego w farbie malują 

dziecku opuszki palców, które 

maluch odciska na 

przygotowanym jajku. W 

kolejnym kroku rodzic pomaga 

dziecku pokryć pisankę klejem 

i posypać ją kolorowym 

brokatem. 

 

 

▪ do ozdabiania pisanki można 

również użyć kolorowych 

cekinów, kuleczek z bibuły, itp. 

należy jednak pamiętać, aby 

małe elementy były pod ciągłym 

nadzorem rodziców, 

▪ należy zachować 

bezpieczeństwo i nie dopuścić 

do wkładania przez dziecko 

pomalowanych paluszków do 

buzi i oczu, 

▪ do ozdabiania pisanek można 

również wykorzystać stempelki, 

▪ zachęcamy, aby każdy  

z domowników ozdobił swoją 

pisankę 

 



 

Hopla, hopla 

raz i dwa 

 

▪ odtwarzacz,  

▪ papierowe pisanki, 

▪ koszyk/worek 

 

▪ rodzice rozkładają w różnych 

miejscach pokoju papierowe 

pisanki, wręczają dziecku 

koszyk a następnie włączają 

piosenkę, pt. Hopla, hopla. 

Rodzice zachęcają dziecko 

do wspólnego zbierania 

kolorowych pisanek. 

 

Załącznik: 

www.youtube.com/watch?v

=t-jVEPrPR9c  

 

Rodzice włączają piosenkę, 

pt. Zając, następnie 

motywują dziecko do 

wspólnego naśladowania 

swoich gestów zgodnych ze 

słowami piosenki, najpierw 

 

▪ do zabawy można użyć 

styropianowych jajek jeśli są one 

dostępne w domu, 

▪ zabawę można powtórzyć kilka 

razy, rozkładając lub chowając 

pisanki  

w innych (w zasięgu wzroku 

dziecka) miejscach, 

▪ podczas zabawy dziecko może 

kicać jak zajączek, natomiast 

rodzie mogą domalować 

dziecku  

(za pomocą kredek 

przeznaczonymi do malowania 

twarzy) na czole - uszy królika 

 a na policzkach - wąsy 

 



wolno, a następnie coraz 

szybciej. 

Zając długie uszy ma tralala, 

tralala - dokładanie dwóch 

paluszków do czoła. 

Nosek słodki oczka dwa - 

wskazywanie nosa i oczu. 

Hopsa hopsa sa 

Kazdy zając skacze hop, 

hop....- podskoki. 

 

Załącznik: 

www.youtube.com/watch?v

=wHBttUjMPHc 

 

 

Rodzina 

zajączków- 

portret 

 

▪ tekturka, 

▪ farby: biała i różowa, 

▪ pędzelek, 

▪ wstążka, 

 

▪ rodzice malują dłoń dziecka 

(bez kciuka) na biało,  

a pomiędzy paluszkami na 

jasny, pastelowy róż. 

 

▪ bardzo dobrym pomysłem 

będzie zaangażowanie 

wszystkich członków rodziny do 

stworzenia wspólnego portretu, 



 

▪ czarny pisak Następnie odbijają dłoń 

dziecka na tekturce, starając 

się złączyć razem dwa 

paluszki: wskazujący i 

środkowy  oraz palec 

serdeczny  

i mały. Rodzice myją dłoń 

dziecka, a następnie 

domalowują oczy, wąsy, nos  

i buźkę tak, aby odbicie 

przypominało zajączka. Do 

kolejnego etapu 

zaangażować można 

pozostałych członków 

rodziny, dziecko stara się 

pomalować dłoń rodzica czy 

siostry/brata, którzy odbijają 

swoje dłonie obok, aby 

powstała rodzina zajęcza.  

Po domalowaniu 

▪ należy zadbać  

o bezpieczeństwo, aby dziecko 

nie brało do buzi rączek 

pomalowanych farbą, 

▪ bezpośrednio po odbiciu dłoni 

należy je umyć, 

▪ jeśli dziecko odmówi malowania 

swojej dłoni można wówczas 

zacząć od pomalowania dłoni 

rodzica lub innego członka 

rodziny 



poszczególnych elementów, 

rodzice mogą wykonać 

kokardy ze wstążki, którą 

dziecko doklei żeńskim 

zajączkom. Tak powstały 

portret, po wyschnięciu  

i podpisaniu poszczególnych 

zajączków, można umieścić 

np. na ścianie. 

 

 

Gdzie moja 

druga 

połówka? 

Zwierzęta 

wielkanocne 

 

▪ kartki z wydrukowanymi 

wcześniej sylwetami 

zwierząt: zajączka, 

kurczaka, baranka, 

▪ te same karty z 

wydrukami zwierząt 

przecięte na połowę 

(pionowo lub poziomo), 

▪ wydruki 

 

▪ rodzice rozkładają przed 

dzieckiem karty 

przedstawiające: zajączka, 

kurczaczka i baranka, 

opowiadają o każdym 

zwierzęciu: jak wygląda, co je 

oraz jakie wydaje dźwięki: 

odgłosy kurczaczka 

przypominają dźwięki pi, pi, 

 

▪ dziecko zapoznane  

z odgłosami zwierząt  

i zaznajomione z tym,  

co jedzą, może samodzielnie 

(zachęcone przez rodziców) 

wydać dźwięk zwierząt  

i spróbować dopasować 

pożywienie do zwierzątka 



przedstawiające: trawę, 

marchewkę, ziarenka, 

▪ nożyczki 

baranek beczy – bee,  

zajączek kica – kic, kic.  

Następnie rodzice pokazują 

dziecku przeciętą kartę z 

ilustracją przedstawiającą 

zwierzę do połowy – dziecko 

zachęcone przez rodziców 

stara się znaleźć odpowiedni 

obrazek przedstawiający to 

zwierze w całości. 

W kolejnym kroku rodzice 

pokazują dziecku obrazki 

przedstawiające trawę, 

marchewkę  

i ziarenka. Rodzice tłumaczą 

dziecku, że trawkę je 

baranek, ziarenka 

kurczaczek,  

a zajączek marchewkę. 

 



 

Owieczka 

 

 

▪ zielone i białe kartki 

papieru, 

▪ czarny mazak, 

▪ klej 

 

▪ rodzice, na zielonej kartce 

papieru,  za pomocą 

czarnego mazaka nakreślają 

kontury owieczki. Następnie  

z białego papieru wycinają 

podłużne paseczki, które wraz 

z dzieckiem zginją na połowę. 

Rodzice wraz z dzieckiem 

pokrywają cały tułów owieczki 

klejem i doklejają do niego 

przygotowane wcześniej białe 

karteczki. 

 

 

 

 

▪ rodzice mogą za pomocą 

kolorowego papieru wyciąć 

kwiatki, słoneczko, chmurki, które 

dziecko doklei obok postaci 

owcy 



 

Kurczaczek 

wielkanocny 

 

 

▪ talerzyk 

jednorazowy/koło 

wycięte z bloku, 

▪ żółte kartki papieru, 

▪ nożyczki, 

▪ klej, 

▪ wełna w kolorze żółtym, 

▪ przygotowane 

elementy: dziób, oczy, 

łapki 

 

 

▪ rodzice odrysowują na żółtym 

papierze kontury dłoni 

dziecka, następnie wycinają 

narysowane dłonie 

nożyczkami.  

     Kolejnym krokiem zabawy jest 

wysmarowanie klejem 

talerzyka, następnie 

przyklejenie przez dziecko 

skrawków żółtej wełny. 

Maluch  

z pomocą rodziców przykleja 

również pozostałe elementy: 

dziób, oczy, łapki, a także 

wycięte wcześniej skrzydełka. 

 

 

▪ należy zadbać  

o bezpieczeństwo  

i niezwłocznie po użyciu 

nożyczek odłożyć je  

w miejsce niedostępne dla 

dziecka, 

▪ wełnę można zastąpić żółtą 

bibułą lub wycinkami z żółtego 

papieru 



 

Muzyczne 

zabawy 

 

▪ aplikacja Pomelody 

  (po pobraniu aplikacji 

przez 60 dni można 

korzystać ze wszystkich 

piosenek za darmo) 

   Polski Śpiewnik 1: Raz 

dobosz zuch, 

▪ instrumenty potrzebne 

do zabawy: bębenek, 

pałeczki 

 

▪ rodzice zachęcają dzieci do 

wspólnego marszu przy 

piosence Raz dobosz zuch, 

podczas słów ram, tam, ra ta 

ta tam, dzieci uderzają 

pałeczkami w bębenek. 

Dodatkowo rodzice 

zachęcają dzieci do 

wspólnego, głośnego 

śpiewania słów: ram, tam, ra 

ta ta tam. 

 

Tekst:  

Raz dobosz zuch szedł sobie 

ulicami,  

i bił za dwóch w swój bęben 

pałeczkami.  

Ram, tam, ra ta ta tam,  

w swój bęben pałeczkami.  

 

▪ bębenek można zastąpić 

garnkiem, 

▪ pałeczki można zastąpić 

drewnianymi łyżkami, 

▪ w trakcie marszu można również 

wykonywać inne czynności, np. 

klaskać, kucać, podskakiwać, 

uderzać głośno nogami  

o podłogę, chodzić na 

paluszkach, itp. 



Na bębna głos tłum zleciał 

się z oddali, 

by ujrzeć, kto tak dzielnie  

w bęben wali.  

Ram, tam, ra ta ta tam, tak 

dzielnie w bęben wali. 

Królewna, gdy dobosza 

zobaczyła,  

różyczki trzy z balkonu mu 

rzucił,  

Ram, tam, ra ta ta tam,  

z balkonu mu rzuciła.  

A do tych róż, swe serce 

uwiązała,  

bo w nim się już prawdziwie 

zakochała.  

Był piękny ślub, wesele 

huczne po tym,  

On u jej stóp swe serce złożył 

złote.  



Ram, tam, ra ta ta tam, swe 

serce złożył złote. 

 

Szanowni Rodzice, 

Pamiętajcie, że dla dziecka najważniejszy i najbardziej rozwijający jest czas, spędzony  

w Waszym towarzystwie, a także miejcie na uwadze bezpieczeństwo, które jest podstawą 

każdej zabawy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

ciocie z grupy II 


