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Pisankowe zabawy 

W a l e t k a 

- inaczej wybitka. Różne są nazwy tej zabawy. Polega 

ona na stukaniu się ugotowanymi jajkami. Wygrywa 

ten, czyje jajko się nie rozbije lub ucierpi najmniej, 

podczas wszystkich potyczek. 

Odmianą tej zabawy może być zbijanie sobie 

wzajemnie balonów w kształcie jajka. Technika 

dowolna, ale nie ma oszukiwania i np. wspierania się 

igłą czy długopisem. 

T o c z e n i e   j a j e k 

To zabawa polegająca na potoczeniu (rzuceniu / 

poturlaniu po podłodze) jajka ugotowanego 

na miękko. Jak najdalej. Kto najdalej, ten wygrywa. 

Inną formą tej zabawy (jeszcze starszą) było celowanie 

jajkiem do wykopanego dołka. Także tocząc. Jeśli 

nie chcecie trenować jajkami po pięknym dywanie, 

można je zamienić na takie ze styropianu, 

czekoladowe w sreberku lub pobawić się piłką zamiast 

jajka. 

 

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, 
tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. 

Temat tygodnia: 

Zwyczaje wielkanocne 

     Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa 

nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po 

zimie, zaś tradycje ludowe zarówno 
upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 

lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w 

przyrodzie - wiosna rozpoczyna nowy cykl 

życia, obsiewania, zbierania plonów 

i cieszenia się nimi.  

Warto więc wraz z dziećmi obserwować te 

przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje, 

a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę 

na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy 

podlegamy, i który odzwierciedlają 

i podkreślają niektóre z naszych zwyczajów 

i tradycji. 

     Dzieciaki, jak nikt inny, potrafią cieszyć się 

z drobiazgów. Słońce za oknem, kwitnące 

żonkile czy ćwierkający ptaszek mogą wprawić 

malucha w prawdziwy zachwyt. Zatem warto 

wykorzystać ten wspaniały czas na wspólne 

przygotowania do Świąt Wielkanocnych.  

     Dzieci z wielką radością odkrywają 

wszystko, co nowe. Uwielbiają pomagać w 

przedświątecznych przygotowaniach, 

malować jajka i wycinać zające z papieru. 

Nie odbierajmy im tej radości i spróbujmy 

sami przez chwilę znowu poczuć się jak 

dzieci.  

     Może na początek – świąteczne 

porządki? 

Spraw, by wiosenne porządki stały się 

czymś wyjątkowym. Zachęć swoje dziecko, 

aby pomogło Ci w porządkach. Przecież nie 

chcesz przypadkiem wyrzucić czegoś, z 

czym maluch jest bardzo związany. 

Unikniesz w ten sposób wieczornej histerii, 

gdy dziecko zorientuje się, że nie ma 

jednego z jego misiaczków. Spraw, aby 

dziecko poczuło, że samo decyduje i  ma 

wpływ na to, co zostaje, a z czym musi się 

pożegnać.  

W TYM TYGODNIU 

WIELKANOCNE POMYSŁY ZWYCZAJE I TRADYCJE 

ŚWIĄTECZNE 

PRACE PLASTYCZNE   

https://dziecisawazne.pl/tradycje-wielkanocne-w-roznych-regionach-polski/
https://dzidziusiowo.pl/po-godzinach/dom-i-kuchnia/916-wielkanoc-tradycje-i-obyczaje
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ŚWIĘTA TUŻ TUŻ! 

Świąteczne dekoracje 

SPRAWDŹ SIĘ!  

UCZ SIĘ Z NAMI! 

„Już Wielkanoc” 

 

 

Święta, Święta Wielkanocne 

Jak wesoło, jak radośnie. 

 

Już słoneczko mocno grzeje 

Miły wiatr wokoło wieje. 

 

Rośnie trawa na trawniku 

Żółty żonkil w wazoniku. 

 

Na podwórku słychać dzieci 

Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

 

A w koszyczku, na święcone 

Jajka równo ułożone. 

 

Śliczne, pięknie malowane 

Różne wzory wymyślone. 

 

Jest baranek z chorągiewką 

I kurczaczek ze wstążeczką. 

 

I barwinek jest zielony 

W świeże kwiatki ustrojony. 
 

 

 

 

 

     Wszystkie dzieci uwielbiają tworzyć. 

I świetnie im to wychodzi dzięki bujnej, 

dziecięcej wyobraźni. Warto ją wykorzystać, 

a robienie świątecznych ozdób z pewnością 

da im dużo satysfakcji. Jeśli Twój mały 

rzeźbiarz nie potrafi jeszcze ulepić 

kurczaka, może stworzy piękne jajko. Do 

przedświątecznych prac artystycznych 

świetnie nadają się ciastolina, modelina, 

plastelina, czy masa solna. Możesz ulepić 

baranka, a potem wspólnie z maluchem 

dorobić mu futerko z włóczki, oczy 

z koralików. Puśćcie wodze fantazji 

i stwórzcie razem coś wyjątkowego. 

     Możesz także wyciąć jajka z papieru, 

a potem poprosić malucha, aby je ozdobił. 

Wszystkie chwyty dozwolone. 

Przygotowując świąteczne dekoracje 

pamiętajcie o bliskich. Własnoręcznie 

zrobione przez Waszą pociechę kolorowe 

jajko, baranek czy zajączek będą idealnymi 

podarunkami dla babci lub dziadka.  

Kto wie, może nawet trafią do świątecznego 

koszyczka, albo jako ozdoba na świąteczny 

stół? 

 

 

Do wykonania świątecznych ozdób wystarczy 
odrobina fantazji! 

 

 

Sprawdź się! Obrazki różnią się 10 szczegółami. Znajdziesz je wszystkie? 

  

https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/wielkanoc/2335-pisanka-w-paski
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     W natłoku spraw i obowiązków, 

gubi nam się gdzieś urok prawdziwych, 

tradycyjnych świąt. A warto je sobie 

odświeżyć, może nawet ponownie wprowadzić 

w życie ku uciesze dzieci i reszty rodziny, 

ponieważ stanowią część naszej bogatej 

kultury. 

     Przygotowania na ponowne narodziny 

Chrystusa zaczynają się tak naprawdę już 

wcześniej, bo Środą Popielcową, jednak bardziej 

wyraźnym sygnałem zbliżającego 

się odnowienia jest  

 

Święto to obchodzi się w Polsce od 

średniowiecza, a zostało ono ustanowione na 

pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. 

Rozpoczyna okres przygotowania duchowego 

do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem 

i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia 

wierni zanoszą do kościoła palemkę, która 

jest symbolem odradzającego się życia. 

 

 

     Podstawą świąt i sposobem na 

przygotowanie się do nich są wielkanocne 

porządki, które szykują nie tylko dom po 

ciężkiej zimie na przyjęcie nowego życia, 

ale i wymiatają złe myśli z naszych głów. 

Porządki w domach powinny skończyć się do 

wtorku. W dawnych czasach w Wielki 

Czwartek pieczono ogromne baby i malowano 

pisanki. W Wielki Piątek nie można było 

pracować na roli. W Wielką Sobotę, z samego 

rana idzie się do kościoła z koszyczkiem.  

 

Pięknie przystrojona  musiała być 

ozdobiona haftowaną serwetką i zawierać w sobie 

smakołyki, które znajdą się potem na 

wielkanocnym stole.  

Nie mogło w niej zabraknąć baranka (symbolu 

Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i 

wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono 

też chrzan, - bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci 

została zwyciężona przez słodycz 

zmartwychwstania”, masło - oznakę dobrobytu - 

i jajka - symbol narodzenia. Święconkę jadło 

się następnego dnia, po rezurekcji. Tego 

dnia święcono też wodę, przydatną potem 

na   

 

 

 

 

 

     Zanim jednak nastaną święta, trzeba 

wcześniej ustroić i pomalować   

 

Obowiązkowa obecność jajek w te Święta jest 

sprawą niepodlegającą dyskusji. Wielkanoc bez 

nich to jak Boże Narodzenie bez choinki, 

są bezdyskusyjnym symbolem, który pierwszy 

przychodzi na myśl.  

 

Zabaw w ozdabianie jajek z papieru jest 

naprawdę mnóstwo. Narysuj po prostu jajko 

na kartce A4 i poproś pociechę o wycięcie (choć 

nie jest to konieczne). Następnie zdecydujcie, 

jaką techniką chcecie je ozdobić. Takie jajko 

może być wspaniałym prezentem–zajączkiem dla 

najbliższej rodziny: 

- wyklejane plasteliną, 

- ryż przyklejony do plasteliny, 

- ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

- ozdobione małymi figurami geometrycznymi, 

które maluch wcześniej sam powycinał (dobrze, 

może być z twoją pomocą), 

- pomalowane farbami, 

- obsypane brokatem, 

- mozaika, czyli drobne elementy przyklejone 

obok siebie, 

- z ulubionym bohaterem z bajki, 

- z zabawnym napisem, 

- ozdobione wyciętymi literkami z różnych 

gazet, tylko czarno-białe (dowolne wzory). 
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Praca plastyczna 

 

Co będzie potrzebne: 

- kółko wycięte z papieru, 

- wata, 

- narysowane i wycięte: głowa i nóżki baranka, 

- klej i nożyczki. 

A teraz popatrz na załączone zdjęcia i…zrób to sam!       
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