
PROPOZYCJE ZABAW NA PIĄTEK (02.04.2021 R.) 
 

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice! 

 

Witam Was w ostatnim dniu przed Świętami Wielkanocnymi. Na dzisiaj 

przygotowałam dla Was zabawy z jajkiem w roli głównej. 

 

Zabawy z jajkiem:  
 

1. Waletka/wybitka,  

o której przypomnieli nam Filip i Miłosz  

podczas spotkania na zajęciu zdalnym  

na platformie Teams. 

 

To nic innego jak stukanie się ugotowanymi jajkami, by stłuc jajka przeciwników. 

Wygrywa ten, kogo jajko jest najmniej uszkodzone. Po zabawie wszystkie rozbite 

jajka najlepiej od razu obrać i zjeść lub wykorzystać do żurku wielkanocnego. 

 

2. Turlanie jajkami 

 

Każdy gracz dostaje jedno jajko ugotowane na miękko i na hasło: „trzy, cztery” 

wypuszcza je z dłoni tak, by poturlało się do przodu. Wygrywa ten, kogo jajko 

przeturlało się najdalej. 

 

3. Wyścigi z jajkami na łyżkach 

 

To zabawa wielkanocna, która bywa zapożyczana również na pikniki rodzinne z wielu 

innych okazji. Na starcie zawodnicy otrzymują po łyżce, którą muszą trzymać w dłoni, 

a na nią położyć jajko. Kto dobiegnie pierwszy do mety (lub najdalej ze wszystkich)             

z nierozbitym jajkiem, wygrywa. 

 

4. Rzucanie jajkami do celu 

 

Szykujemy koszyk, wiaderko lub pojemnik, do którego następnie każdy po kolei 

próbuje trafić jajkiem. Uwaga! Jeśli zabawa odbywa się w domu, niech to koniecznie 

będą jajka ugotowane. W plenerze można pokusić się o surowe jajka, choć lepiej 

unikać ich marnowania.  
 

5. Poszukiwacze słodkich skarbów 

 

W tej zabawie bardzo chętnie biorą udział wszystkie dzieci.  

 

 

Każde otrzymuje swój koszyk i musi odnaleźć czekoladowe jajka poukrywane               

w różnych dziwnych miejscach w całym domu (albo w ogródku). Tu nie ma 

wygranych i przegranych, liczy się dobra zabawa, a nagrodą jest liczba jajek, którą się 

znalazło. Po zabawie można je bezkarnie spałaszować. 

  

I jak? Podobały się Wam zabawy? Mam nadzieję, że wywołały mnóstwo uśmiechu na 

Waszych buziach. 

 

 



Teraz proponuję wykonanie pracy plastycznej. 

 

Pomysł pochodzi z bloga 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/wielkanocne-prace-plastyczne/ 

 

 
 

Pracę wykonajcie według podanych tam instrukcji, korzystając z szablonów, 

kolorowego papieru, kleju i nożyczek albo według własnego pomysłu, z użyciem papierowego 

talerzyka złożonego na pół i waty, potrzebnej do wykonania baranka lub zajączka albo 

piórek, potrzebnych do wykonania kurczaczka. 

Materiały plastyczne gotowe? Zatem do dzieła! Miłej zabawy! 

 

Myślę, że ciężko się napracowaliście, a Wasze prace są piękne i posłużą za świetną 

dekorację świąteczną w Waszych domach.  

Zasłużyliście na odpoczynek. Zapraszam do wykonania masażyku. Drodzy Rodzice – 

wykonajcie go najpierw dzieciom, a następnie Wasze pociechy – Wam! 

 

„Jajeczko” – masażyk relaksacyjny według Marty Jelonek: 

 

Małe jajeczko kręciło się w kółeczko. (kreślcie kształt jajka na plecach) 

Było nakrapiane, w kropki malowane. (lekko stukajcie palcami wskazującymi) 

Z góry na dół się turlało (naprzemiennie przesuwajcie płasko ułożonymi dłońmi od szyi do pasa) 

i wysoko podskakiwało! (oklepujcie dłońmi na zmianę) 

Pod pierzynkę się schowało (przytulcie się do pleców) 

i chwileczkę tam siedziało… 

Gdy mu ciepło się zrobiło, (masujcie plecy dłońmi, ruchami okrężnymi) 

trach, kurczątko wyskoczyło! (klaśnijcie w dłonie) 

Do góry powędrowało, (kroczcie dwoma palcami każdej dłoni w kierunku szyi) 

za uchem połaskotało (połaskoczcie za uszami) 

i cichutko zapiszczało! (naśladujcie głos pisklaka: pi, pi, pi!) 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/wielkanocne-prace-plastyczne/


Zrelaksowani? Na koniec, dla chętnych, proponuję wykonanie zabawy badawczej 

„Kraszanki”: 

 

Potrzebne będą: 

• jaja (WAŻNE! Do barwienia należy użyć jaj z białą skorupką, aby zafarbowały 

się równomiernie.), 

• wywary z:  

- łupin cebuli (kolor brązowy): Jajka wkładamy do zimnej wody z łupinami                        

i gotujemy. Do wywaru można dodać też łyżkę octu, który utrwala uzyskany kolor. 

lub 

- marchwi (kolor pomarańczowy): Jajka należy ugotować w wywarze z dodatkiem 

łyżki octu. Marchew ścieramy na tarce, gotujemy razem z jajkami. 

lub 

- buraków (kolor różowy): 2 buraki kroimy w plastry i zalewamy litrem wody                   

z dodatkiem 3 łyżek octu spirytusowego i 2 łyżek soli. Do wywaru wkładamy surowe jajka             

i gotujemy. Jajka po ugotowaniu mogą „poleżeć” jeszcze w wywarze. 

lub 

- świeżego szpinaku (kolor zielony): Szpinak siekamy, gotujemy wywar, dodając 2 

łyżki octu. Później wkładamy do niego ugotowane już jajka (leżakują w wywarze aż nabiorą 

odpowiedniego koloru).  

  lub 

- czerwonej kapusty (kolor niebieski): 1 małą główkę kapusty kroimy  i zalewamy 

wodą, gotujemy około 30 minut. Wywar odcedzamy, dodajemy 3 łyżki octu i 1 łyżkę soli, 

wkładamy do niego ugotowane jajka. 

lub 

- kurkumy (kolor żółty): Na litr wody wsypujemy 3 łyżeczki kurkumy, 2 łyżki soli i 2 

łyżki octu spirytusowego. Wcześniej ugotowane jajka wkładamy do wywaru i pozostawiamy 

tak na około 3 godziny (a nawet dłużej, jeśli chcemy uzyskać bardzo intensywny kolor). 

 

 



 
 

 

 



        
 

Ciekawa jestem jak wyglądają Wasze kraszanki.  

 

Jeśli macie ochotę pochwalić się swoimi pracami, czy przedświątecznymi działaniami, 

zapraszam do wysłania zdjęć na e-mail justyna_szcz@wp.pl 

 

Życzę Wam zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, wielu smakołyków, ciekawych 

prezentów od Zajączka i Mokrego Śmigusa – Dyngusa! Dużo odpoczywajcie i czas miło 

spędzajcie! 

 

 
 

 

Do zobaczenia i usłyszenia we wtorek po Świętach o godz. 9:00 na platformie Teams. 

 

Pozdrawiam cieplutko, pani Justyna. 
 

mailto:justyna_szcz@wp.pl

