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WIELKANOC W DOMOWYM ZACISZU  

PrzygotowağyŜmy dla PaŒstwa kilka propozycji aktywnoŜci z Maluszkami, kt·re moŨna 

zrealizowaĺ w domowym zaciszu w ramach przygotowaŒ do świŃt Wielkanocnych. Na 

pewno niniejsze propozycje uğatwiŃ PaŒstwu przetrwanie trudnego dla nas wszystkich okresu 

i przyczyniŃ siň do gğňbszego przeŨywania Wielkanocy. 

Cele zabaw: 

- wsp·lne przeŨywanie Wielkanocy 

- integracja rodziny 

- doskonalenie sprawnoŜci manualnej 

- stymulowanie sensoryczne 

 

1. Sianie rzeŨuchy lub trawy- trawň najlepiej wysiaĺ w doniczce juŨ w Niedzielň PalmowŃ. 

Sğoneczne stanowisko i nawadnianie nasion spowodujŃ, Ũe na Wielkanoc trawa piňknie 

wzroŜnie. Natomiast rzeŨuchň wysiewamy na pğaskim spodeczku, na wacie i obficie 

skraplamy wodŃ. Czas wzrostu to 2-3 dni. ZaŜ w Wielkanoc razem z Waszymi pociechami 

moŨecie skosztowaĺ kieğk·w rzeŨuchy- sŃ bardzo zdrowe i poŨywne. 

 

2. ĂKurczaczekò- praca plastyczna z uŨyciem farb plakatowych. 

Materiağy: 

- farby plakatowe 

- pňdzelek 

- kartka papieru A4 

Spos·b wykonania: malujemy dziecku rŃczkň Ũ·ğtŃ farbŃ i odciskamy na kartce papieru A4- 

jest to tuğ·w kurczaczka. Nastňpnie paluszek dziecka maczamy w innym kolorze farby i 

odciskamy oczka oraz dzi·bek. Dorysowujemy n·Ũki kurczaczka.  



 

 

3. Szukanie jajeczek od ZajŃczka Wielkanocnego. 

Razem z maluszkiem szukamy w domu lub na podw·rku kolorowych plastikowych jajeczek, 

kt·re pochowağ dla dzieci ZajŃczek Wielkanocny. JeŜli w domu jest starsze rodzeŒstwo, 

moŨna urzŃdziĺ zawody- kto znajdzie wiňcej jajek. Zdajemy sobie sprawň, Ũe nasze maluszki 

jeszcze nie jedzŃ czekolady, dlatego zaproponowağyŜmy kolorowe plastikowe pisanki- w 

trosce o ich brzuszki i zŃbki J 

4. Praca plastyczna- ĂSensoryczna owieczkaò. 

Celem tej zabawy jest nie tylko doskonalenie sprawnoŜci manualnej, lecz r·wnieŨ 

stymulowanie sensoryczne dziecka. Maluszek poznaje poprzez dotyk r·Ũne konsystencje i 

struktury. 

Materiağy: 

- kartka papieru A4 (najlepiej jakby byğa w kolorze innym niŨ biağy) 

- flamaster lub kredka 

- pasta do zňb·w 

- opcjonalnie: klej i wğ·czka/ wata 

Mama lub Tata rysuje maluszkowi owieczkň na kartce papieru. Nastňpnie wyciskamy na 

talerzyk odrobinň pasty do zňb·w i paluszkiem dziecka stemplujemy brzuszek owieczki.  

Inna wersja pracy: zamiast pasty do zňb·w moŨna pociŃĺ dziecku wğ·czkň na drobne paseczki 

(lub uŨyĺ do tego waty), posmarowaĺ brzuszek owieczki klejem i pom·c dziecku wykleiĺ ten 

brzuszek wğ·czkŃ/ watŃ.  



Zachňcamy takŨe do tego, Ũeby pokazaĺ maluszkowi miňkki weğniany sweter, a takŨe 

opowiedzieĺ, Ũe weğna pochodzi od owieczki. Absolutnie daĺ dotknŃĺ miňkkiego swetra! 

Niech dziecko doznaje nowych bodŦc·w J 

 

 

5. Mimo, iŨ w WielkŃ Sobotň nie odbňdzie siň tradycyjne Ŝwiňcenie koszyczk·w, warto z 

maluszkami przygotowaĺ w domu koszyczek, by dzieci poznawağy tradycje rodzinne i by 

czuğy ŜwiŃteczny czas. 

Do koszyczka wkğadamy: jajka, kieğbasň (kawağek), korzeŒ chrzanu, s·l, pieprz, kawağek 

chleba i cukrowego baranka. Koszyczek stroimy zielonymi gağŃzkami. SŃ to pierwsze Ŝwiňta 

naszych Biedronek, w kt·rych mogŃ Ŝwiadomie braĺ udziağ- rok temu byğy malutkimi 

kruszynkami J 

 

WyszukağyŜmy dla PaŒstwa ciekawe strony z inspiracjami do wsp·lnego Ŝwiňtowania 

Wielkanocy: 

�x ŧğobkowe inspiracje Dany https://www.facebook.com/zlobkoweinspiracjedany/ 

�x Moje Dzieci Kreatywnie https://mojedziecikreatywnie.pl/ 

�x JaŜkowe Klimaty https://www.jaskoweklimaty.pl/pomysly-na-zabawe-z-2-latkiem/ 

 


