
WIELKANOC W NASZYCH RĘKACH - 

 ZABAWY PLASTYCZNE 

 

Drogie dzieci z powodu panującej sytuacji 

nie możemy wspólnie przygotować w naszym 

przedszkolu ozdób świątecznych. Dlatego też 

podajemy różne propozycje, abyście wraz  

z rodzicami spróbowali wykonać kolorowe 

wielkanocne symbole z przedmiotów, które 

zapewne każdy ma w domu. Zapraszamy do 

wspólnej zabawy.  

 

Nie ma Wielkanocy bez pisanek. A jak pisanki 

to musi być barwnie. Poproście rodzica  

o wycięcie wzoru w połówce ziemniaka,  

a malowaniem farbami i odciskaniem 

kolorowych jajek już zajmijcie się sami. 



Życzymy Wam udanej zabawy. 

 

 



A jeśli ktoś będzie miał ochotę na pisanki 

papierowe to zachęcamy do ich zrobienia. Potrzebny 

będzie papier kolorowy, klej i nożyczki. Należy 

wyciąć 8 figur w kształcie jajka i złożyć je na 

połówki, a następnie sklejać ze sobą aż powstaną 

jajka przedstawione na zdjęciu. Jeśli ktoś ma ochotę 

może zawiesić taką dekorację w oknie na karniszu 

lub na lampie w swoim pokoju. 

 

 



 A może by tak coś posiać? W końcu wiosna 

to czas dla ogrodników. Nie tylko tych dużych! Jako 

doniczka może nam posłużyć skorupka z jajka, 

które wcześniej zjedliśmy na śniadanie. 

 

 



 A jeśli nie mamy nasionek to możemy 

wykorzystać cebulę, a zielony szczypiorek w formie 

włosów już niedługo sam się pojawi. Musicie tylko 

pamiętać o regularnym podlewaniu. 

 

 

 

 



Skorupkę też można zastąpić. Użyjcie do tego 

celu butelki po wodzie. Nie zapomnijcie jej wcześniej 

pomalować farbami, żeby miała ładny kolor.  

 

 



 Wielkanoc nieodłącznie kojarzy nam się z 

zajączkiem. A czemu by samemu go nie zrobić? 

Będzie ozdobą naszego na długi czas.  

 



Możecie też sami stać się taki zajączkami. 

Wystarczy, że zrobicie dla siebie opaskę z uszami. 

Znów będą potrzebne nożyczki, klej i kolorowy 

papier. 

 



Nie zapomnieliśmy również o kurczaczku, który 

w naszej tradycji jest symbolem nowego życia. 

Można go zrobić ze zwykłego balona. Wystarczy 



tylko namalować oczy i przykleić dziubek i nóżki. 

 

 

 



Albo zrobić zabawkę zręcznościową  

z opakowania po Kinder niespodziance. Tu równie 

przyda się butelka po wodzie. Spróbujcie podrzucić 

kurczaczka tak, by wpadł do swojego gniazda.

 

 

Życzymy udanej zabawy  


