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

 

przygotowały: Katarzyna Piotrowska, Marta Modrzejewska, Magdalena Szymańska 

 

Temat: Czekamy na Wielkanoc. 
 

 

Nazwa zabawy 

Co jest 

potrzebne do 

zrealizowania 

zabawy? 

Przebieg zabawy Wskazówki dla rodziców 

Kolorowe 

pisanki 

 

jajka, garnuszek 

z wodą, do 

wyboru: gotowe 

barwniki do 

jajek, łupiny 

cebuli, 

czerwona 

kapusta, sok z 

buraka, kurkuma 

w proszku, ocet.  

 

W zależności od tego, czym dysponujemy, 

postępujemy wg przepisu umieszczonego na 

opakowaniu barwników do jajek lub wkładamy 

jajka do garnuszka z wybranym składnikiem. 

Gotowanie jajek z łupiną cebuli zabarwi je na 

złoty lub brązowy kolor, pokrojona czerwona 

kapusta podobnie jak sok z buraka zabarwi jajka 

na różowo/ czerwono a kurkuma na żółto. Dla 

wzmocnienia efektu dolewamy do takiej mikstury 

odrobinę octu. 

Czas gotowania takich jajek zależy od ilości wody i 

składników, które dodaliśmy. Musicie uzbroić się w 

cierpliwość. W trakcie gotowania należy co jakiś czas 

sprawdzać, czy skorupka jajka przyjęła pożądany 

przez nas kolor.  

Naturalnie podczas tej zabawy Dzieci są 

obserwatorami, starsze pociechy możemy 

zaangażować do pomocy w umieszczaniu jajka w 

garnku z zimną wodą. Poza tym możemy poćwiczyć 

znajomość kolorów używając analogii, odwołując się 

do doświadczeń - czerwony jak buraczek etc. 

Czekając na efekt końcowy możemy pośpiewać 

piosenki, poczytać wierszyki, potańczyć. Poniżej 

przedstawiamy nasze propozycje: 



• Śpiewające Brzdące – „Kurka i pisanki” 

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

• „Kłótnia w koszyku” 

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

• Muzolaki – „Zając, piosenka na wielkanoc i nie 

tylko” 

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

• Wiersz autorstwa D. Gellner, pt. ,,Pisanki”: 

,,Patrzcie, ile na stole leży pisanek! 

Każda ma oczy malowane, naklejane. 

Każda ma uśmiech kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

by się nie potłuc przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! Pisanki 

nie są do jedzenia! 

Z pisanek się wyklują 

Świąteczne życzenia.” 

• Wiersz autorsta Krystyny Parnowskiej – Różeckiej 

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


pt..Pisanki”: 

Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

Zabawa  

w zajączki 

Duży arkusz 

papieru, np. 

blok techniczny 

A3 lub brystol, 

najlepiej w 

kolorze białym 

lub brązowym, 

kredki, farby, 

papierowe 

kółeczka 

wykonane, np. z 

gazet, nożyczki, 

ołówek,   

Zabawa polega na tym, że dzieci wraz z rodzicami 

,,na niby” zamienią się w Wielkanocne Zajączki. 

Przed rozpoczęciem zabawy ruchowej należy 

jednak wspólnie wykonać niezbędne do zabawy 

rekwizyty, w postaci zajęczych uszu oraz 

papierowych ,,norek”. Rodzic rysuje na 

odpowiednio dużym arkuszu papieru kontur 

zajęczych uszu – zadaniem dzieci jest 

pokolorowanie papierowych uszu według 

własnego uznania (może to być brązowa kredka, 

brązowa farba lub skrawki papieru przyklejone do 

konturu). Po skończonej pracy dziecka, rodzic 

wycina ,,zajęcze uszy” i wykonuję z nich opaskę na 

swoją głowę oraz głowę dziecka. Następnie 

Należy stworzyć sobie odpowiednie miejsce do 

przygotowania rekwizytów niezbędnych do zabawy 

(duży stół lub podłoga). Należy również zadbać o 

bezpieczeństwo podczas wykonywania podskoków – 

stworzyć sobie bezpieczne miejsce na podłodze, 

usunąć niebezpieczne przedmioty,  zabezpieczyć 

meble. 

 



dziecko wybiera dowolne gazety (najlepiej 

czarno-białe), a rodzic przy pomocy nożyczek 

wycina z nich papierowe koła, które będą 

imitacją zajęczych norek – zamiast nożyczek 

można ręcznie ,,powydzierać” kółka i wówczas w 

tej czynności aktywnie może brać udział również 

dziecko. 

Gdy rekwizyty są już gotowe można przystąpić do 

zabawy ruchowej: rozkładamy na podłodze 

papierowe norki wykonane z gazety, zakładamy 

na głowę zajęcze uszy (możemy również 

dorysować sobie wąsy) i włączamy tematyczną 

piosenkę   

https://www.youtube.com/watch?v=ItfyaqdK-ZU  

Zabawa polega na tym, że dzieci wraz z rodzicami 

podskakują w rytm piosenki, natomiast podczas 

przerw w muzyce ,,wielkanocne zające” wskakują 

do swoich norek ( w tej zabawie rodzic kontroluje 

zabawę i w odpowiednim momencie zatrzymuje 

piosenkę i inicjuje wskoczenie do papierowej norki 

Wielkanocne 

masażyki 

Bezpieczne dla 

dziecka miejsce 

np. łóżko, ciepły 

kocyk, należy 

Dziecko kładzie się na łóżku, kanapie lub kocyku – 

ważne, aby dziecko położyło się na brzuchu, gdyż 

rodzic musi mieć dostęp do pleców. Zadaniem 

rodzica jest wprowadzenie dziecka w odpowiedni 

Problemem może okazać się nakłonienie dziecka do 

chwilowego położenia się – warto wówczas tą 

zabawę wykonać bezpośrednio   przed codzienną 

drzemką dziecka w ciągu dnia, lub przed wieczornym 



zadbać o 

odpowiednie 

oświetlenie 

(najlepsze jest 

przytłumione 

światło), muzyka 

relaksacyjna 

nastrój i wyjaśnienie mu, że teraz jest czas na 

króciutki odpoczynek, relaks, zabawę na leżąco. 

Następnie rodzice wykonują swoim dzieciom 

masaż – rodzice ,,rysują” na plecach dziecka 

pisanki, wykonują na nich różne wzory, ,,udają” 

dziobanie wielkanocnych kurczaków itp. Zabawa 

trwa kilka minut. Po czym role się odwracają – 

dzieci wykonują masaż rodzicom. Masaż odbywa 

się przy muzyce relaksacyjnej 

https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU 

pójściem spać. 

 

Gdzie się 

schował 

kurczak? 

 

wielkanocne 

artykuły 

dekoracyjne, 

np. kurczaczek, 

plastikowa 

pisanka, 

zajączek itp. 

Pod nieobecność Dziecka w pomieszczeniu, w 

którym będziemy się bawić, umieszczamy daną 

zabawkę w nietypowym, ale widocznym dla 

maluszka miejscu. Zadanie polega na jej 

odnalezieniu.  

Świetnym pomysłem będzie zaangażowanie 

wszystkich domowników do zabawy, a także 

odwrócenie ról podczas chowania i szukania np. 

kurczaczka. 

Wielkanocna 

pisanka 

Jajko Kinder 

Niespodzianka 

lub jajko 

ugotowane na 

twardo, farby, 

flamastry 

Do zabawy możemy użyć czekoladowego jajka 

,,Kinder Niespodzianki” lub jajka ugotowanego na 

twardo, które dziecko może sobie pomalować 

farbami, lub flamastrami. Do zabawy można 

zaprosić drugiego rodzica i rodzeństwo. Zabawa 

polega na tym, że uczestnicy zabawy siadają w 

kręgu i przekazują sobie ,,z ręki do ręki” jajko 

Problemem może okazać się sytuacja, w której 

dziecko nie będzie chciało przekazać jajka kolejnej 

osobie – należy wówczas wytłumaczyć maluchowi, że 

jajko za chwilę do nas wróci. Warto również 

wspomnieć o niespodziance po zakończonej zabawie 

- czyli wspólnym zjedzeniu smakołyku. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU


recytując lub śpiewają następującą piosenkę: 

,,Jako to miło i wesoło, kiedy jajko krąży w koło. 

Jajko tu, jajko tam, jajko tu i tam”. Zabawa jest 

powtarzana kilka razy – po skończone zabawie 

jajko może zostać zjedzone przez uczestników 

zabawy. 

 

Prace plastyczne 

 

Bazie 

 

Kartka papieru, 

klej, pisak, do 

wyboru: biała 

farba i pędzelek, 

biała plastelina, 

niełuskane 

pestki dyni, 

popcorn, waciki 

kosmetyczne 

przycięte do 

odpowiednich 

rozmiarów, 

preparowany 

ryż, kawałeczki 

wafli ryżowych.  

Na kartce rysujemy gałązki, zadaniem Dziecka jest 

doklejenie bazi wykorzystując jeden z 

proponowanych elementów lub po prostu 

odbicie paluszków zamoczonych wcześniej                 

w białej farbie w pobliżu gałązek.  

Do bazi można dorysować lub dokleić wycięty  

z papieru wazon. 



Mieszkańcy 

wielkanocnego 

koszyczka 

kartki papieru, 

pędzelki, farby 

plakatowe 

przeznaczone 

dla małych 

dzieci, pisaki 

Malujemy opuszek palca farbą, zadaniem dziecka 

jest odbicie go na kartce papieru. W tę zabawę 

możemy zaangażować starsze rodzeństwo. Kiedy 

paluszkowe „pieczątki” wyschną, należy 

dorysować do nich – nóżki, oczy, dzióbek, 

skrzydełko, żeby powstał kurczaczek. Kolorowe 

odciski mnożna szybko przekształcić w pisanki 

dorysowując do nich wzorki. Wykonanie zajączka 

polega na tym, że malujemy brązową farbą 

środek wewnętrznej części dłoni dziecka oraz 

paluszki: wskazujący i serdeczny. Po dobiciu na 

kartce powstaje głowa i uszy zająca, po 

wyschnięciu farby należy dorysować oczy, nos                

i wąsy.  

Warto mieć pod ręką nawilżane chusteczki do 

wycierania rączek.   

Wielkanocne 

zajączki 

 

 

 

 

Rolki po 

papierze 

toaletowym, 

kolorowy blok, 

klej, farby, wata 

 

 

 

 

 

Dzieci przy pomocy rodziców wykonują zajączki 

wykorzystując do tego rolkę po papierze 

toaletowym – jest to kluczowy element pracy 

plastycznej. Pierwszym elementem pracy jest 

pomalowanie brązową lub białą farbą rolki po 

papierze toaletowym,. Po wyschnięciu farby 

rodzic wycina z kolorowego papieru oczy, wąsy, 

uszy zęby – zadaniem dziecka jest przyklejenie 

poszczególnych elementów do rolki, tak aby 

powstał zajączek.  

Warto zaopatrzyć się w mokre chusteczki do 

wycierania dziecięcych rączek, fartuszki lub stary                      

t-shirt, gdyż zabawa może okazać się bardzo 

brudząca. 

 



 

 

 

 

Kartka 

Wielkanocna 

Zielona kartka 

bloku 

technicznego, 

patyczki jak do 

lodów, dwa 

płatki 

kosmetyczne, 

żółta farba, 

czerwony i 

pomarańczowy 

papier kolorowy, 

kawałki pociętej 

w paski zielonej 

bibułki, 

nożyczki, klej 

Magic 

Dzieci z pomocą rodziców malują na żółto płatki 

kosmetyczne (jeden płatek zmniejszamy - to 

zadanie rodziców) które przyklejają na złożoną na 

pół kartkę bloku technicznego, z patyczków 

przyklejamy płotek, z czerwonego papieru 

wycinamy dzióbek i nóżki, z pomarańczowego 

kółko (to też zadanie dla rodziców), które zginamy 

na pół i przyklejamy jednym bokiem w miejscu 

skrzydełka, pociętą bibułę przyklejamy u spodu 

płotka. 

 

 

Potrzebne będą mokre chusteczki oraz ceratka na 

stół. 



Drodzy Rodzice! 

Pamiętajcie, że dobra zabawa to przede wszystkim bezpieczna zabawa, a wspólny czas spędzony z Dziećmi to dla Nich najlepsza 

nagroda i frajda. 

 


