
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU 
 

 

1. Łańcuch interaktywny. 

Zabawa z rodzeństwem. Prosimy jedną osobę o opuszczenie pokoju. Pozostałe dzieci 

wybierają dwa słowa, najlepiej luźno ze sobą powiązane np. "widelec", "księżyc". Zadaniem 

osoby, która opuściła pokój jest - po przedstawieniu zasad zabawy i powiedzenia pierwszego 

słowa - odgadnięcie drugiego słowa z pary. Dzieci naprowadzają osobę zgadującą, tworząc 

interaktywny łańcuch. 

Osoba zgadująca rozpoczyna podając swoje skojarzenia do słowa, które usłyszała np. 

"widelec" - "obiad". Kolejne dziecko podaje swoje skojarzenie do słowa "obiad" 

naprowadzając do słowa docelowego ("księżyc") np. "obiad" - "świece". Gra toczy się do 

momentu odgadnięcia drugiego słowa. 

 

2. Kot ministra. 

Jeden z uczestników bezgłośnie wymawia kolejne litery alfabetu a drugi w pewnym 

momencie mu przerywa. Litera, przy której był pierwszy uczestnik w momencie przerwania 

(np. "C") staje się pierwszą literą długiego ciągu wyrazów (przymiotników), którymi możemy 

opisać tytułowego kota ministra np: 

Kot ministra jest cudowny. 

Kot ministra jest cyniczny. 

Kot ministra jest całkiem fajny. 

Kot ministra jest czerwony...itd. 

Rundę zaczyna uczestnik, któremu przerwano recytowanie alfabetu. Kolejni uczestnicy 

kontynuując ćwiczenie podają po jednym przymiotniku na wylosowaną literę. 

 

Marta Ziaja 

 

 

1. Piosenka o zwierzakach "Cztery słonie, zielone słonie". 

Wysłuchaj nagrania piosenki " Cztery słonie, zielone słonie". 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 

 

Naucz się śpiewać piosenkę według podanego wzoru. 

 

2. Taniec "Zygzak". 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

Zatańcz według instrukcji, która jest w piosence. Jeśli to możliwe zaproś do tańca 

rodzeństwo. 

 

Katarzyna Janus 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ TUŻ TUŻ  

 

KAŻDY Z WAS nie może się doczekać przyjścia Świętego Mikołaja. 

 Jeśli tak, to mam dla Was pomysł na prostą pracę plastyczną, która umili Wam 

oczekiwanie.  

 

Potrzebne będą: papier techniczny, ołówek, nożyczki, klej do prac plastycznych, czerwony 

flic, białe pomponiki, czarny i czerwony marker, kreatywne oczka 

Aby wykonać Mikołaja, wystarczy odrysować na kartonie swoją dłoń, następnie wyciąć i 

ozdobić. Na palce przylepiamy pompony, które będą brodą Świętego Mikołaja, z ręki robimy 

buzię, naklejając oczka i dorysowując pozostałe elementy, a na koniec w miejscu kciuka 

przylepiamy czerwony filc jako czapę. Gotowe. Bawcie się dobrze! 

 

  



 

 
 



 
 

 

 

Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2014/12/swiety-mikolaj-tuz-tuz.html 

Wach Bożena 

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/12/swiety-mikolaj-tuz-tuz.html
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/12/11.jpg


 



 

 

Kulczycka Ida 

  



 

1. Listy do Mikołaja  

Mikołajowi pomieszały się listy i potrzebuje pomocy w ich segregacji. Potrzebne są 

maleńkie kartki, na których wydrukowane będą różne rodzaje prezentów (misie, lalki, 

samochody, klocki, wózek dla lalek, komputer, części garderoby, gatunki zwierząt, 

roślin, kwiatów) tak, żeby było ich po kilkanaście z każdego rodzaju. Oczywiście 

tematykę należy dobrać do wieku, wiedzy i zainteresowań uczestników. Grupę 

dzielimy na kilka grup. Zadaniem grup jest posegregowanie ich na odpowiednie 

grupki tematyczne. Wygrywa ta grupa, która zrobi to jako pierwsza.  

 

2. Wyścigi zaprzęgów reniferów  

Zabawę należy przeprowadzić na śniegu. Użyjemy w tym celu nart wieloosobowych. 

Do zabawy potrzeba po cztery osoby na każdą parę nart oraz zakładane rogi renifera 

chociaż dla każdej osoby na początku zaprzęgu. Narty wieloosobowe można zrobić 

samemu, kupując po dwie wytrzymałe deski o długości około 2 m lub gruby karton 

(kilka sklejonych warstw). Zakładając, że jedna para nart ma pomieścić cztery osoby, 

potrzebne będą jeszcze paski z rzepu przemysłowego, w które uczestnicy wkładają 

stopy, w celu przemieszczania się. Zadaniem uczestników jest się tak zgrać, aby 

jednocześnie podnosić do góry tę samą nartę i przesunąć ją do przodu, aby zbliżyć się 

do mety.  

 

3. Pociąg z prezentami  

Uczestnicy ustawiają się w pociąg za prowadzącym i poruszają się przy utworze 

„Jedzie pociąg”. Za każdym razem, kiedy muzyka się kończy, z pociągu wysiadają 

kolejno prezenty, np.: zabawki – piłeczki - dzieci podskakują, samochody - biegają po 

sali trzymając kierownicę, kaczuszki - robią z rąk skrzydełka i poruszają się, jak 

kaczuszki. W zabawie ćwiczone jest doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i 

poprawnego reagowania na umówione sygnały (w tym przypadku muzyczny). 

Naśladowanie ruchem poszczególnych przedmiotów, zwierząt itp. 

 

4. Najpiękniejsze miasta – Sandomierz 

http://www.sandomierz.pl/dla-turysty 

 

 

5. Berek we dwoje  

Wszyscy uczestnicy tworzą pary. W parze jedna osoba jest reniferem (stoi z przodu), 

druga Mikołajem (staje z tyłu). Pomiędzy nimi jest szarfa, Renifer trzyma szarfę za 

plecami, a Mikołaj z przodu. Druga opcja – zamiast szarfy jest chwyt za dłonie (w tej opcji 

dobrze jest oznaczyć parę, która jest berkiem). Wyznaczona para jest berkiem. Tylko 

Berek Mikołaj może złapać drugiego Mikołaja. Renifer kieruje „saniami” oraz zasłania 

Mikołaja przed Berkiem Mikołajem. Jeśli wyznaczony berek złapie uciekającą dwójkę 

(Renifera z Mikołajem) zamieniają się rolami – mamy nowego Berka. Berek Mikołaj i 

Renifer mają znaczniki (np. szarfy), które przekazują kolejnym złapanym. Co jakiś czas 

http://www.sandomierz.pl/dla-turysty


prowadzący dokonuje zmiany w dwójce – Mikołaj staje się Reniferem, a Renifer 

Mikołajem. 

 

6. Mrożone bańki mydlane  
Można użyć gotowych baniek lub przygotować płyn samodzielnie.  

Przepis  
- 150 ml płynu do mycia naczyń,  

- 350 ml wody,  

- 2 łyżeczki cukru.  

Przygotuj płyn do baniek dzień przed użyciem i włóż go na noc do lodówki. Przed użyciem 

doprowadź do temperatury pokojowej. Im niższa temperatura, tym większy sukces 

eksperymentu! Bańki zamarzną tylko w temperaturze poniżej 0 stopni C. W zależności od 

wielkości wydmuchanych pęcherzyków, bańki będą zamarzać szybciej (małe) lub wolniej (duże). 

Czasem uda się zaobserwować zamarzanie bańki podczas spadania na ziemię. Wtedy, przy 

uderzeniu o podłoże, bańka pęka niczym szkło – na drobne kawałki. Wspaniale wyglądają 

mrożone bańki, które zawisły na gałęziach drzew. 

 

Katarzyna Wstępnik 


