
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU  
 

 
1. Tworzenie własnych puzzli: 
    - narysuj dowolny obrazek na kartce A4 
    - pomaluj go kredkami 
    - potnij obrazek na drobne części  
    - pomieszaj części i spróbuj go ułożyć tak, jak narysowałeś  
 
2. Zabawa dla rodzeństwa "Zaczarowana piłeczka" 
    - przygotujcie duże pudełko lub kosz na pranie i piłeczkę 
    - pojedynczo wrzucajcie piłeczkę do pudełka 
    - liczcie ile rzutów celnych wykona każde z was w ciągu 1 minuty 
    - wygrywa ten kto wykona więcej rzutów 
    - zabawę powtarzamy 
 
3. Dmuchamy piórko: znajdź piórko lub cienką bibułkę, staraj się dmuchać piórko w górę i 
utrzymać go jak najdłużej w górze 
 
 

Marta Ziaja 
 
 
1. Zabawa muzyczno ruchowa "Mam chusteczkę haftowaną" 

Pobaw się z rodzeństwem lub opiekunami. 

Poproś o wyszukanie w internecie strony, 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 

Zatańcz i zaśpiewaj. 

 

2. Zabawa muzyczno ruchowa z krzesłami 

Na środku pokoju ustaw w kole krzesła. Krzeseł ma być o jedno mniej niż uczestników 
zabawy. Poproś kogoś dorosłego o włączenie dowolnej melodii (jeśli potrafisz, zrób to sam). 
Kiedy brzmi muzyka wszyscy tańczą dookoła krzeseł. Gdy muzyka cichnie wszyscy starają 
się znaleźć wolne krzesło i na nim usiąść. Kto nie znajdzie miejsca odpada z zabawy. Zabawę 
powtarzaj aż do wyłonienia zwycięzcy. 

Katarzyna Janus 

 

 



Krzyżówki dla DZIECI  

KRZYZÓWKA JESIENNA  

 

 

 

  



KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA  

 

 

  



KRZYŻÓWKA EKOLOGICZNA  

  

 

 



KRZYŻÓWKA OWOCOWA 

 

ŹRÓDŁO: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/krzyzowka-matematyczna-dla-dzieci/# 

Bożena Wach 

 



Tangram owalny 

 

 

 

ŹRÓDŁO: naszelementarz.men 

Ida Kulczycka 

 

  



 

 

Zabawa ruchowa "Dowódca i żołnierze". 

 Dzieci siedzą w kręgu. Jeden z uczestników zabawy jest dowódcą, reszta - żołnierzami. 
Dowódca krąży spokojnie na zewnątrz koła, dotykając każdego żołnierza w ramię i 
jednocześnie mówiąc Żołnierz, ale jeżeli powie słowo Rekrut to dziecko wstaje i próbuje 
złapać dowódcę zanim ten usiądzie na miejscu Rekruta. Jeśli Dowódca zdąży usiąść to jest 
bezpieczny a Rekrut jest dowódcą. Jeśli Dowódca zostanie złapany, musi zacząć grę od 
początku. 

 

Film YouTube "Polak Mały". 

https://www.google.com/search?q=polak+ma%C5%82y+film+o+polskich+symbolach+narod
owych+dla+najm%C5%82odszych&oq=polak+maly+film&aqs=chrome.2.69i57j0j0i22i30l3.
9317j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Berek żołnierz.  

Złapana osoba staje na baczność. Wybawiający staje naprzeciwko niej i oboje salutują. 
Zabawa "Reagowanie na dźwięk tamburyna". Uczeń biega swobodnie po boisku. Na dźwięk 
tamburyna (może to być gwizdek lub inny sygnał umówiony) przyspieszają, a po usłyszeniu 
kolejnego sygnału maszerują w miejscu, wysoko unosząc kolana. 

 

Zabawa bieżna "Dogoń swoją parę". 

 Uczestnicy ustawieni w duch szeregach twarzą do siebie, w odległości 4 - 5 kroków. Na 
hasło Dogoń swoją parę! Uczniowie z pierwszego szeregu rozbiegają się po wyznaczonym 
terenie, natomiast uczeń z drugiego szeregu biegnie za swoją parą i stara się go schwytać i 
przyprowadzić na miejsce startu. Zmiana ról. 

 

Zabawa bieżna "Berek most"  

 Dzieci uciekają przed goniącym ich berkiem. Uczeń złapany zamienia się w most tzn. 
przyjmuje pozycję w słonie podpartym. Uczniowie chcąc uratować dzieci- "mosty" muszą 
przejść pod mostami. Częsta zmiana berka.  

Katarzyna Wstępnik 


