
WIELKANOCNE ZABAWY 

RUCHOWE !!! 
 

 

Spadające jajko 

 

Do zorganizowania tej zabawy potrzebne będą chusta lub obrus i jajko na 

wodę lub malutkie plastikowe jajka. Zadaniem dzieci jest w taki sposób 

manipulować chustą, żeby z niej nie spadło. Jeżeli nie macie do dyspozycji 

plastikowych jajek, możecie użyć małej piłki. Do zabawy można dołączyć 

muzykę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wielkanocne ćwiczenia 

 

Wcześniej przygotowujemy sobie kolorowe obrazki z zadaniami do 

wykonania. Wybrane dziecko losuje z koszyczka obrazek (można na 

zasadzie wielkanocnej wyliczanki: 

„Wielkanocna wyliczanka królik, pisklak i pisanka, raz, dwa, trzy co w 

koszyczku niesiesz ty?”, 

po czym prezentuje go dzieciom i wszyscy wykonują dane ćwiczenie. 

       

       

 



 

Wyścig z jajem 

 Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby 

zminimalizować straty w jajkach, polecam sztuczne! 😉 Wyznaczamy start i 

metę, prosimy dziecko, żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby 

nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, 

zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. 

tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, 

na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie wolno 

nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno 

starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

Jajeczna czołganka/pajęczyna 

Dzieci mają za zadanie pokonać – czołgając się i trzymając plastikowe 

jajko w ręku – wyznaczoną trasę, a następnie włożyć je do koszyka. 

Zabawę można bardzo utrudnić rozciągając jako przeszkodę sznurek, 

którego uczestnicy podczas czołgania się nie mogą dotknąć. Zamiast 

czołgania dzieci mogą po prostu przechodzić pomiędzy sznurkiem 

przekształconym w pajęczą sieć. Jajko nie może wypaść z dłoni. 

 

Zajączkowa przeprawa 

Informujemy uczestników, że musimy pomóc Zajączkowi przedostać się 

przez rzekę na drugą stronę za pomocą tratwy. Dziecko  porusza się do 

przodu siedząc na gazecie, a na  kolanach kładziemy zajączka (Może być 

pluszak, lub wycięty z kartonu). Dzieci muszą przedostać się do 

wyznaczonego miejsca, cały czas pilnując, żeby zajączek nie spadł. 


