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Trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez jajek, zarówno w postaci kolorowych pisanek, jak również 

tych, które stanowią element świątecznych potraw. Jajka są również nieodzownym elementem 

święconek. Pełnią ważną rolę w naszej świątecznej tradycji. Są symbolem odradzającego się życia. 

Mogą stać się również elementem wspólnej rodzinnej zabawy. Oczywiście, po zabawie można jajka 

skonsumować. Są źródłem białka, zawierają dużo witamin, choć nie każdy może jeść je do woli. 

Wielkanoc coraz bliżej, pora więc na kilka tradycyjnych, ciekawych zabaw, które pomogą Wam 

wesoło spędzić czas w domu z Rodziną; z tego też wynika dobór poniższych zabaw.     

 

Wybitka 

Chyba najbardziej znaną zabawą wielkanocną jest stukanie się przy stole ugotowanymi jajkami 

i próbie stłuczenia jaj przeciwnika. Zabawę wygrywa ten, którego skorupka jajka ucierpi najmniej 

i pozostanie możliwie nienaruszona. 

 

Przenoszenie jajek 
Zabawa polega na przeniesieniu jajka ułożonego na łyżce z jednego miejsca, do wyznaczonej mety, 

tak, aby jajko nie spadło. Urozmaiceniem zabawy może być slalom lub tor przeszkód albo 

przenoszenie jajek z zamkniętymi oczami. Wtedy zabawa przebiega w parach. Jedna osoba kieruje 

osobą, która ma zawiązane oczy. Potem zmiana.                                                                        

 

Toczenie pisanek 

To zabawa polegająca na potoczeniu  jajka ugotowanego jak najdalej. Kto najdalej potoczy, ten 

wygrywa. Jeśli nie chcecie trenować jajkami po podłodze, można je zamienić na takie ze styropianu, 

lub czekoladowe w sreberku. Możecie odliczyć odległość od startu do swojego jajka tip-topami. Od 

razu też poćwiczycie liczenie i mierzenie. 

 

Rzucanie jajek 

Ta zabawa polega na rzucaniu do siebie jednocześnie pisanek. Przy każdym rzucie, w którym uda się 

złapać jajko i nie spadnie na ziemię, para oddala się od siebie o jeden krok. Zabawa  kończy się, kiedy 

pisanka wyląduje na ziemi. 

Szukanie jajek 

Rodzice ukrywają w domu kilka czekoladowych jajek. Będzie ciekawie jeśli pomogą dziecku 

odgadywać, gdzie są schowane, przygotowując słoik z zagadkami np. W tym miejscu jest zimno i na 

pewno znajdziesz tam mleko (lodówka). 

Dla większej ilości dzieci, można przygotować po jednym jajku do znalezienia. Również słoik 

z zagadkami może w tym pomóc np. "Tego jajka szuka dziewczynka, która ma warkoczyki, jej imię 

zaczyna się na K. Jej jajko jest schowane w miejscu, gdzie zazwyczaj chowa się kurtki (w szafie). 



Z papieru 

Zabawa w ozdabianie jajek z papieru. Narysuj kształt jajka na kartce. Następnie zdecyduj, jaką 

techniką chcesz je ozdobić. Takie jajko może być wspaniałym prezentem dla najbliższej rodziny: 

• pomalowane farbami, 

• wyklejane plasteliną, 

• ryżem przyklejonym do plasteliny, 

• ozdobione małymi figurami geometrycznymi, 

• ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

• obsypane brokatem, 

• mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie, inne pomysły własne, 

Rzeżucha w skorupce 

Potrzebna będzie skorupka jajka. Najlepiej nadaje się do tej dekoracji skorupka z jajka na miękko. 

Łatwo wydobyć zawartość i zachować większość skorupki w całości. Do oczyszczonej skorupki 

wkładasz odrobinę waty i nasionka rzeżuchy. Możecie narysować na skorupce oczy, buzię, 

najróżniejsze śmieszne miny. 

Wielkanocny łańcuch wyrazów 

Uczestnicy zabawy siedzą i podają sobie nawzajem pisankę. Jest to odmiana łańcucha wyrazów. 

Pierwsza osoba zaczyna go od słowa JAJKO, kolejna musi powiedzieć wyraz na O (gdyż jest to 

ostatnia litera w wyrazie jajko) np. oliwa, następna osoba mówi wyraz na A itd. Jajko wędruje z rąk 

do rąk. Trzyma je ten uczestnik, którego kolej na powiedzenie słowa. 

Wielkanocne rymy 

Każdy uczestnik losuje karteczkę z wyrazem do przeczytania. Zabawa polega na tym żeby znaleźć 

rym do wyrazu. Wyrazy na karteczkach powinny być związane z Wielkanocą np.:  jajka, baranek, 

koszyk, kurczak, babka, żurek itd. 

Jajeczna girlanda 

Wytnij kilkanaście jajek z papieru mniej więcej 10 cm wielkości. Mogą być różnokolorowe. Jajka 

ozdabiamy w  dowolny sposób: kwiatki, kropki, paski itd. Kiedy jajka będą gotowe, możecie je 

przykleić do paska z bibuły karbowanej. Jedno obok drugiego. Wystarczy przymocować pasek do 

okna lub w inne, dowolne miejsce i ozdobna girlanda gotowa. 
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