
Wielkanocne
Zabawy 

 
z Zającem ??????



Co znajdziesz w  tym e-booku ?
 
20 Wielkanocnych zabaw dla całych rodzin,
przystosowanych do domowych warunków
 
oraz 
 
20 propozycji na łatwe Wielkanocne rękodzieło,
które, sprawi że Wasze Święta będą wyjątkowe.
,

 
- 

Wielkanocne Zabawy dla całej rodziny.
Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie dzieci i dorosłych.

Odkryjemy nowe Wielkanocne zabawy, przypominy sobie te tradycyjne
i będziemy wspólnie cieszyć się radosnymi świętami



Przez zabawy poprowadzi Was
nasz sympatyczny Zając!
Życzymy udanej zabawy

1.Wyścig z jajem! – najprostsza zabawa znana od dzieciństwa, do
której potrzebujecie tylko łyżek, jajek i co najmniej dwóch
uczestników, a najlepiej gdy są całe rodzinne drużyny. Z jednej
strony pokoju ustaw pełen koszyk z jajkami, z drugiej pusty, drużyna
która pierwsza przeniesie jajka wygrywa. Dla dodania emocji zamiast
ugotowanych jajek użyj surowych.
 
2.Jajeczkowy zaplątaniec – jest to co prawda zabawa
jednorazowa, ale pełna śmiechu i frajdy dla wszystkich uczestników.
Porozkładaj po podłodze jajka tak by utworzyły tor przeszkód,
następnie wybierzcie jedną osobę która pokona ten tor z
zamkniętymi oczami. W trakcie zawiązywania oczu, szybko pozbieraj
jajka z podłogi – tak by osoba która ma przejść tor nie wiedziała że
ich nie ma. Zadaniem dzieci jest kierowanie uczestnikiem dając
polecenia w prawo, w lewo itd.
 
3. Jajeczne boule – ja podłodze narysuj wielką pisankę, możesz też
wytyczyć ją z nitki lub wstążki, wewnątrz pisanki ułóż drobne
upominki, słodycze, naklejki itp. Zadaniem dzieci jest turlanie jajkiem
na twardo tak by jajko dotknęło wybranej rzeczy, czyje jajko dotknie
lub doturla się najbliżej to dziecko wygrywa dany upominek.
 
4.Twarde jajo – idealna zabawa na Wielkanocne Śniadanie. Polega
na tym, by zbić gotowane na twardo jajko przeciwnika tak, żeby
własne pozostało całe. Warto zbijać jajka z dwóch stron, mamy
wtedy dwie szanse.
 
5.Kręgle z jajek – na narysowanej linii ustaw kilkanaście jajek,
uczestnicy otrzymują małą gąbczasta, szmacianą piłeczkę, zadaniem
drużyn jest doturlanie/dorzucenie piłeczki tak by zbiła/dotknęła
jajek, dotknięte jajka zbieramy. Wygrywa ta drużyna która zbije
więcej jajek.
 



6. Sprytny zajączek – jedno z dzieci zostaje zajączkiem
zamkniętym w jajku. Dzieci tworzą jajko trzymając się za ręce,
zajączek musi sprytnie wydostać się ze środka.
 
7.Podaj jajo – dzieci siadają w kole i przekują sobie
jajko z rąk do rąk w trakcie grania muzyki. Gdy zatrzymamy
muzykę, osoba która trzyma jajko wykonuje zadanie wymyślone
przez uczestników.
 
8.Pająk poluje na jajka! – do tej zabawy warto
rozciągnąć w pokoju sznurek, gumkę, taśmę malarską, nisko nad
podłogą. Zadaniem dziecka jest przeczołgać się pod
rozwieszoną siecią, trzymając w ręku surowe jajko i wrzucić je do
koszyka. Dzieci uwielbiają takie zabawy.
 
9.Rzut w pisankę, brzmi groźnie? A to rzut do wielkiej
namalowanej pisanki, narysuj pisankę, a w niej kolejne pisanki,
wyznacz punkty za poszczególne okręgi, do rzutu można użyć
woreczków, piłeczek, lub kulek ze skarpet.
 
10. Pomoc zajączkom – małe zajączki zostały na drugim
brzegu rzeki  bez mamy, by im pomóc trzeba je bezpiecznie
przetransportować na tratwach. Tratwy to małe kocyki/ręczniki
na których na kolanach siadają dzieci, przytulają zajączka i
odpychając się rękoma przedostają się do wybranego miejsca
(jak zrobić zajączka w dalszej części e-booka).

  
 11. Doczep ogonek zajączkowi – zabawa ta wymaga narysowania zajączka od tyłu na
kartonie, pudełku/brystolu. Miejsca na ogonek wyklejamy taśmą dwustronną, dzieciom
trzeba rozdać małe kulki z waty, pomponiki, małe piłeczki itp. Zadaniem dziecka jest
przyklejenie ogonka we właściwym miejscu. Wcześniej dziecku zawiązujemy oczy.



 
12.Ciepło/zimno – by zabawa miała świąteczny charakter, w zakamarkach domu
schowaj nie jedno a kilkanaście czekoladowych jajek, poszukiwanie będzie dłuższe i
ciekawsze.
 
13. Tor przeszkód z jajek – na podłodze rozstawcie pisankowy slalom i spróbujcie go
pokonać na różne sposoby, przodem, tyłem, w kucki itp.tak by nie dotknąć jajek.
 
14. Taniec z jajkiem. Zabawa sięga aż średniowieczna! Polega na tańcu wśród jajek.
Po rozłożeniu na podłodze kilkudziesięciu dzieci  próbują rytmicznie tańczyć. Jeśli
przetańczą cały utwór, nie wdeptując na żadną skorupkę wygrywają.
 
15.Turlanie jajka – potrzebujemy jajko, patyk i wyznaczoną linię mety. Zadaniem dzieci
jest przeturlanie jajka do mety za pomocą patyka. Uwaga: nie wolno pomagać sobie
rękami.
 
16.Wielkanocny łańcuch – siadacie w kręgu (można w jajku ;) ) i przekazujecie sobie
pisankę, osoba która trzyma jajko mówi jakiś wyraz (związany z wiosną i Wielkanocą).
Osoba która siedzi obok, odbiera jajko i musi powiedzieć wyraz, na literkę która była
ostatnią literą poprzedniego wyrazu.
 
17. Zgniłe jajko – jedna osoba jest berkiem i poprzez dotknięcie zmienia uczestników
w zgniłe jajka – sposobem na uratowanie zaklętego uczestnika jest pogłaskanie go po
głowie. Zabawy w berka mogą trwać w nieskończoność.
 
18.Wyścigi zajączków – zamieniacie sie się w skaczące zajączki które mają do
pokonania wyznaczoną trasę. Na trasie rozstawiacie różne zadania, ale wszystkie je
realizujecie skacząc w kucki.
 
19 . Rzucanie jajek to zabawa zaplanowana dla par. Po każdym rzucie, w którym udaje
się nie rozbić jaja, pary odsuwają się od siebie. Wygrywa ta, która zostanie z
niestłuczonym jajem. Jeśli będzie słoneczna pogoda, jajka warto zmienić na balony z
wodą.
 
20.  Kurnik – uczestnicy ustawiają się wzdłuż wyznaczonej linii, z jednej strony jest
teren kur a z drugiej koguta. Prowadzący energicznie wypowiada kura albo kogut a
uczestnicy muszą znaleźć się po właściwej stronie linii, gdy ktoś się pomyli odpada.
 



Wielkanocne DIY dla całej rodziny
Przed Wami starannie wybrany zestaw najlepszych inspiracji DIY na
Święta. Są to tylko takie propozycje, które powodują efekt wow przy

małym nakładzie pracy. Bez wymyślnych składników! Do dzieła

Włóczkowe owieczki, ze
styropianowych obręczy.

https://www.etsy.com/pl/listing/67
7850892/rcznie-robiona-

wielkanocna-ozdoba

1.

2. Zajączkowa girlanda.
http://www.joyfulfamilylife.com/2015

/04/bunny-banners/

3. Baranki z serwetek
https://arsverae.blogspot.com/



4. Zajączki ze skarpet.
https://www.hikendip.com/diy-

easter-gifts/

5. Świąteczna dekoracja w słoiku.
http://www.badylarnia.pl/index.php/

portfolio-item/wielkanoc/

6. Wesołe doniczki z recyclingu.
https://www.diytomake.com/22-diy-

bunny-ideas-bunny-inspired-diy-
ideas/



7. Zabawka ze spinacza.
https://archziner.com/holiday/easter/

100-amazing-easter-crafts-for-kids/

8. Zabawna kurka .
https://shoes.buyshoes.site/paper-

hens-krokotak/

9. Zajączki z rolek po papierze.
http://www.johannarundel.de/2019/0

3/suesse-diy-osterhasen-schachtel-
aus-einer-klorolle/



10. Pisanki z balonów
http://www.homedesigninspired.com
/top-27-cute-and-money-saving-diy-

crafts-to-welcome-the-easter/

11. Urocze torebki na słodycze
https://www.diytomake.com/22-diy-

bunny-ideas-bunny-inspired-diy-
ideas/

 

12. Pisanki malowane kropkami
https://www.thistinybluehouse.com/2019/03/01/creative-

painted-easter-egg-tutorials/
 



13. Flakon ze słiki na wiosenne kwiaty.
https://weekendcraft.com/crafts/diy-easter-

chick-mason-jar-vase/?
utm_medium=social&utm_source=pinterest
&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_
content=smartloop&utm_term=51657918

 

14. Doniczki na rzeżuchę ze skorupek.
https://www.bimago.pl/blog/poradnik/

do-it-yourself/321-diy-pomysly-na-
proste-wielkanocne-dekoracje.html

 

15. Nastrojowe świece.
https://www.bimago.pl/blog/po
radnik/do-it-yourself/321-diy-

pomysly-na-proste-
wielkanocne-dekoracje.html

 



16. Zabawka dla dzieci.
https://dzieciakiwdomu.pl/2016

/03/zlap-kurczaka-zabawka-
zrecznosciowa-dla-dzieci-

diy.html
 

17. Kogucik z wytłaczanki.
https://czasdzieci.pl/inspiracje/i

d,825e40.html
 

18. Bukiet kwiatów.
https://czasdzieci.pl/inspiracje/i

d,825e40.html
 



19.Baranek z pomponika.
https://www.gosto-

disto.com/2015/04/10-
artesanatos-com-

pompons.html
 

20.Kurki z materiałów .
https://czasdzieci.pl/inspiracje/i

d,825e40.html
 

Gratulacje, dotarłeś do końca e-booka. Mamy nadzieję,
że przedstawione propozycje, spodobają Ci się i

zainspirują Cię do rodzinnych zabaw. Więcej pomysłów i
inspiracji znajdziesz na

https://www.facebook.com/HulaHopimprezydladzieci/
?ref=bookmarks


