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„TRADYCJE WIELKANOCNE” 

ZAGADKI, REBUSY, KOLOROWANKI, GRY 

 

Poproś mamę lub tatę o zakup rzeżuchy w torebeczce, dostaniecie ją w każdym 

sklepie. 

Następnym krokiem będzie przygotowane dobrego podłoża w swoim mini ogródeczku. 

Poszukaj w domu małego pudełeczka może być po maśle, po ciastkach byle nie 

papierowe, lub mała miseczka. 

Wyścielamy nasze pudełeczko watą lub wacikami kosmetycznymi  lekko nawilżamy i 

wysypujemy ziarenka rzeżuchy. 

Gotowe!!! Teraz codziennie musisz doglądać swojej rzeżuchy i zwilżać ją wodą.  

 

 



 
- Wytnij obrazek 

- Przyklej zajączka z lewej strony koszyczka 

- Pisanka ma znajdować się w koszyczku 

- Przyklej kurczątko z prawej strony koszyka 

- Pokoloruj wszystkie obrazki 

 

 
 

 

 



 

 
Aby go zrobić potrzebne będzie większe pudełko lub niewielki karton, któremu 
nadajemy brązowy kolor. Wycinamy spory otwór, który stanie się buzią, doklejamy 
detale i ruszamy do zabawy! Cel osiągnięty- zając nakarmiony ☺ 

 

 

 
 

 

Zajączek to jeden z symboli Świąt Wielkanocnych. Jest ozdobą wielu świątecznych kartek, 

domowych dekoracji… Warto nauczyć się go rysować. Poniższy link to niezwykle przystępna 

lekcja rysunku. Zapraszamy do jej śledzenia z ołówkiem w ręku ☺ 

https://youtu.be/x8MtFu909cs 

 



 

Wielkanocne pisanki z balonów to niezwykle twórcza i lubiana przez większość dzieci 
zabawa. Balonowe pisanki to świetny pomysł na zajęcia plastyczne lub sensoryczne 
dla dzieci, a z takimi pisankami można zorganizować sporo ciekawych zabaw. 

Do wykonania pisanek gniotków potrzebujesz: balony, mąką lub ryż, butelkę, lejek, 
pisaki lub najlepiej czarny marker. 
 

Na początku wsypujemy mąkę lub ryż do butelki w zależności od wielkości balona 

około 10 czubatych łyżeczek mąki lub 20 ryżu. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając 

w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. Następnie 

dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę 

obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to 

przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. 

Gotowe balonowe gniotki dekorujemy za pomocą markera lub pisaków w różne 

ciekawe wzorki. Tu dziecko ma duże pole do popisu. Możecie narysować różne wzorki! 

 

 

 

 
 

 
Spróbuj ułożyć jak najwięcej wyrazów z literek ze zdania:  

WESOŁYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 

Doprowadź pisanki do koszyczka! 

 

 
 

 

 



Połącz cyfry i pokoloruj obrazek! 

 

Kolorowanki do, wyklejania plasteliną i malowania na Wielkanoc, poniżej wzory jajek 

wielkanocnych ☺ 

 

 



 
 



 

Wpisz poziomo nazwy przedmiotów widocznych na obrazkach i odczytaj 

pionowo rozwiązanie!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj według instrukcji:  

- rzeczowniki na zielono - czasowniki na niebiesko - przymiotniki na żółto 

 
 

Pokoloruj według wzoru: 

- serduszka na czerwony, żabki na zielony, słoneczka na żółty 

 

 



 
1. Malowane, kraszone, ozdabiają święcone. (pisanki) 

2. Jak się nazywa skorupka od jajek co na Wielkanoc się przydaje? (wydmuszka) 

3. Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare. Znajdziesz je na wierzbie, gdy się 

kończy marzec. (bazie) 

4. Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny. Podwieczorek też 

weźmie czasem, a i grzyby przyniesie z lasu. (koszyk) 

5. Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą. 

(kurczątka) 

6. Nie ma nóg, tylko „skoki”, nie ma oczu tylko „trzeszcze”, śpi w kotlinie niegłębokiej, 

kocha lasy i pól przestrzeń. (zajączek) 

7. Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. 

(obrus) 

8. Jak się nazywa wróbli śpiewanie? Każdy odpowie to jest…… (ćwierkania) 

9. Jak nazywa się ta pora roku, która spotyka się z zimą w marcu? (wiosna) 

10. Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne kolorowe, zrobione z 

żywych gałązek wierzby, bazi, bukszpanu, lub sztucznych kwiatów. (palma) 

 

Wypisz jak najwięcej filmów lub bajek, które oglądałeś, a których bohaterami były 

postacie związane z Wielkanocą – zajączek, króliczek, kurczak, jajko! 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………… 

 

 

 

 


