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Wielkanoc to czas radości, dlatego od dawien -dawna świętowaniu tego wzniosłego dnia 

towarzyszyły zabawy. A pierwsze wiosenne dni sprzyjają temu, by wyjść z dzieckiem z domu i 

bawić się na świeżym powietrzu. 

Poszukiwanie jajek 

Do tej zabawy warto się przygotować zawczasu - pochowaj w różnych miejscach domu 

czekoladowe jajeczka (możesz je zastąpić papierowymi, plastikowymi lub prawdziwymi 

pisankami. Ilość słodyczy, które schowasz, uzależnij od ilości dzieci mających pojawić się na 

przyjęciu. Dla każdego uczestnika zabawy przygotuj również koszyczek (może być pudełko) 

do zbierania jaj. Podczas przyjęcia dzieci przeszukują każde pomieszczenie domu i ogród, by 

znaleźć ukryte skarby. Wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej jaj. Nagrodą w konkursie niech 

będzie cała zawartość koszyczka każdego z dzieci. 

Przenoszenie jaj 

Do tej zabawy potrzebne będą gotowane na twardo jaja i łyżki od zupy. Podziel dzieci na 

dwie drużyny (dla każdej z nich zorganizuj osobne koszyczki). Z jednej strony pokoju ustaw 

pełne koszyki, a z drugiej - puste. Każda z drużyn dostaje po jednej łyżce i koszyk z jajkami. 

Zadaniem drużyn jest jak w najkrótszym czasie przenieść jajka do pustego koszyka na drugim 

końcu pokoju korzystając z jednej łyżki. Zatem każdy zawodnik po odniesieniu jajka do 

pustego koszyka musi szybko wrócić na miejsce i przekazać łyżkę kolejnemu zawodnikowi. 

Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza upora się z tym zadaniem. 

Tor przeszkód z jajek 

W tej zabawie nie wygrywa nikt, ale wszyscy przednio się bawią. Przygotuj tylko kilka 

surowych (lub gotowanych ) jajek. Porozkładaj jajka na podłodze tak, żeby utworzyły "tor 

przeszkód". Wylosujcie jedną osobę, która będzie wykonywała zadanie - przejść przez pokój  

z zawiązanymi oczami starając się nie rozgnieść żadnego jajka. Kiedy zawiążesz wybranemu 

dziecku oczy, po cichu pozbieraj jajka z podłogi. Tylko cicho - sza! Uprzedź wszystkich, by 

nie zdradziły tajemnicy. Zadaniem dzieciaków jest kierować kolegą czy koleżanką dając 

polecenia: "w prawo, w lewo, naprzód". Dużo śmiechu jest gwarantowane! 



Zajączek 

Za pomocą wyliczanki dzieci wybierają spośród siebie „zajączka". Reszta bawiących się 

ustawia się w kole i chwyta za ręce. Dziecko „zając" znajduje się w kole i tańczy. Jego 

zadaniem jest wydostać się z niego używając sprytu i próbując przechytrzyć resztę dzieci. 

Dziecko, które ulegnie sprytowi zająca i wypuści go z koła, samo wędruje na jego miejsce. 

 

 

 

 

 



 

Wielkanoc 

Wielkanoc dla dzieci, podobnie jak dla dorosłych, może być bardzo ważnym przeżyciem. Wystarczy, 

że umiejętnie wytłumaczysz dziecku, co świętujecie i dlaczego jest to tak znaczące wydarzenie w 

waszym życiu. 

Pielęgnujcie tradycje 

Wielkanoc w tradycji chrześcijańskiej to najważniejsze święto religijne. Ale bez względu na to, czy 

jesteś osobą wierzącą, czy też nie warto obchodzić to święto i pielęgnować tradycje z nim związane. 

Wielkanocne tradycje dla dziecka mogą okazać się świetną zabawą! Zwłaszcza malowanie pisanek, 

pieczenie mazurków czy tworzenie wielkanocnych zajączków może być nie lada frajdą. Wielkanoc dla 

dzieci jak i dla dorosłych może być niezwykłym czasem budzenia się do życia z nową, wiosenną 

energią. Zapoznaj dziecko z ciekawostkami na temat Wielkanocy i spraw by był to dla niego magiczny 

i niezapomniany czas! Taki, o którym chce się pamiętać i do którego co roku się tęskni! 

Symbole wielkanocne 

Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest jajko - symbol życia. 

Stąd przy wielkanocnym stole dzielimy się jajkiem podczas śniadania oraz jemy z nich potrawy, a 

także malujemy pisanki wielkanocne, które święcimy w wielkanocnym, wiklinowym koszyczku. 

Wkładamy do niego: 

• chleb - symbolizuje ciało Chrystusa; 

• jajko - symbol życia; 

• baranka - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy 

• zajączka - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności; 

• wędlinę - symbol dostatku; 

• ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody; 

• chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną; 

• sól - chroni przed zepsuciem; 

• ciasto - symbol umiejętności i doskonałości. 

Ozdoby wielkanocne 

Wielkanoc jest wspaniała – między innymi dzięki cudownym kolorom i świeżej, soczystej zieleni. 

Bialutki baranek na zielonej łączce z rzeżuchy, żółte kurczaczki i żonkile, czerwone tulipany, palmy i 

pisanki we wszystkich kolorach tęczy – zadbaj o to, aby twój maluch miał na co popatrzeć! Wiele 

ozdób możesz zrobić wraz z nim, choćby baranka z masy solnej albo z jajka z dorysowanymi 

flamastrem rogami i futerkiem z kłaczków waty. Strojenie domu wielkanocnymi ozdobami to może 

być wielka frajda dla malucha. Pozwól dziecku zadecydować, gdzie położyć drewniane pisanki, 

malowane wydmuszki, puchate kurczaczki. Nie zapominajcie, że Wielkanoc nie może ominąć 

dziecięcego pokoju. 

 

 



Wielkanocna święconka 

Nawet jeżeli twoje dziecko jeszcze niezbyt dobrze trzyma w rączce pędzelek lub kredkę, jedno 

jajeczko musi być jego autorstwa. Pozwól maluchowi ozdabiać jajka po swojemu: niech robi na nich 

odciski palców (z tym zadaniem poradzi sobie nawet malutki brzdąc), esy-floresy, przykleja kolorowy 

papier i naklejki. Nie będą wyglądały, jak te, które wyszły spod rąk artystek ludowych, ale będą za to 

jedyne w swoim rodzaju! Jeżeli wybieracie się ze święconką do kościoła, a dzieci jest dwoje, licz się z 

tym, że każde z nich będzie chciało nieść ten wielki skarb. Wcześniej ustal w  domu kolejność: jedno 

dziecko niesie koszyk do kościoła, a drugie wraca z nim do domu. A może lepszym rozwiązaniem będą 

dwa małe koszyczki? 

Zajączek wielkanocny 

To taki wiosenny św. Mikołaj, tradycja, która ma wielkopolski rodowód. Nawet jeżeli jej nie 

praktykujecie, maluch prędzej czy później dowie się od innych dzieci, że omija go taka atrakcja. 

Dlatego warto ją wprowadzić do naszych domów, bo sprawia ogromną frajdę. W wielkanocny 

poranek dzieci szukają koszyka, który zostawił dla nich zajączek. Możesz go ukryć w ogrodzie albo w 

domu. Nie przesadzaj z zawartością niespodzianki, z samym szukaniem jest sporo zabawy – to mogą 

być na przykład czekoladowe jajka i kurczaczki ukryte w różnych miejscach mieszkania. Postaraj się, 

aby prezent nie był trudny do odnalezienia. Zbyt długie poszukiwanie może skończyć się łzami. 

Śmigus-dyngus 

Trzy-, czteroletniemu dziecku możesz wytłumaczyć, skąd się wzięła nazwa śmigus-dyngus, czyli lany 

poniedziałek. Opowiedz, że kiedyś były to dwa osobne zwyczaje. Nazwa „śmigus” wzięła się od 

uderzania (śmigania) po ciele gałązkami z palmy wielkanocnej. Miało to zapewnić szczęście. A z 

polewaniem wodą związany był tylko dyngus. Lany poniedziałek to duża atrakcja! Trochę chlapania 

zaraz po przebudzeniu, kiedy jeszcze jesteście w piżamach (wtedy szybko można się przebrać), 

rozrusza zaspaną rodzinę i uszczęśliwi malucha. Z przedszkolakiem, który już przed rokiem zaznał 

smaku dyngusa, warto wcześniej (np. wieczorem poprzedniego dnia) ustalić zasady zabawy, żeby nie 

wymknęła wam się spod kontroli.  Uprzedź malucha, że goście, którzy was tego dnia odwiedzą, 

powinni być wyłączeni z tej zabawy – no, chyba że sami wykażą się inicjatywą. 

Miłego świętowania! 

Z okazji Świąt Wielkanocy  składamy 

najlepsze życzenia. 

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich 

okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku 

i prawdziwej radości. 

Dyrekcja , Rada Pedagogiczna oraz personel Przedszkola nr 2 „Fantazja”. 

 

 

 



Zadanie dla dzieci: 

Ozdób jajeczko kolorowymi kulkami z plasteliny. Powodzenia! 

 


