
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU 
 

1. Wiersze. 

Uczestnicy pracując indywidualnie próbują napisać wiersz, którego kolejne wyraz zaczynają 

się na podane litery: 

T...T...T... 

S...M...B... 

Ś...M...B... 

Ś...J...D...D... 

M...M...M... 

 

2. Teatrzyk cieni. 

Rekwizytami w tej inscenizacji są przyklejone do patyczka wycięte szablony bohaterów 

spektaklu i latarka. 

Warunki, jakie muszą zostać spełnione to ciemność w pokoju. 

Tłem spektaklu może być specjalnie przygotowana scena lub kawałek ściany. 

Rzucając światło latarki na szablony na ścianę uzyskamy cień postaci. 

Możemy poruszać szablonami i wymawiać dowolny tekst, dzięki czemu uzyskamy efekt 

teatrzyku cieni. 

 

3. Zabawa "Mówiąca piłka". 

Do zabawy potrzebna będzie piłka, taśma samo przylepna i marker. 

Na piłkę należy nakleić paski taśmy. Na każdym pasku należy napisać markerem inną zasadę 

rzucania i łapania piłki: "Rzuć kucając", "Rzuć siedząc", "Rzuć po uprzednim podskoku w 

górę", można wymyślać różne kombinacje. 

Dzieci stoją w rzędzie. Jedno dziecko rzuca piłkę. Gdy pierwszy gracz łapie piłkę musi 

patrzeć na słowa pod lub najbliżej prawej dłoni. Musi rzucić piłkę tak, jak to zostało opisane 

na taśmie - drugi gracz ma zaś spróbować złapać ją w ten sam sposób. Następnie patrzy na 

słowa pod swoją prawą ręką... i gra toczy się dalej. 

 

Marta Ziaja 

1.Zabawa edukacyjna ze śpiewem " W Układzie Słonecznym". 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

Wysłuchaj piosenki o Układzie Słonecznym i planetach, które się w nim znajdują. Naucz się 

śpiewać piosenkę. Narysuj na kartce z bloku rysunkowego Układ Słoneczny. Podpisz nazwy 

planet. 

 

2. Zabawa edukacyjna ze śpiewem "Małe ciała niebieskie". 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM 

Wysłuchaj piosenki a poznasz inne ciała niebieskie, które znajdują się w przestrzeni 

kosmicznej. 

 

Katarzyna Janus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM


Rosnąca choinka - praca plastyczna 
DIYeksperymentymasa solnatwórczośćzabawy plastyczne 

 

Do wykonania rosnącej choinki potrzebne będą magiczne farbki.  Zabawa 
jest świetna, a efekty naprawdę ciekawe. Pomysł ten z pewnością Wam się 
spodoba. 

            Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to 

zaledwie kilka minut. Składniki na rosnące farby są dostępne w kuchni 
każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz wody. Te 
trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących 

farb.    Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą 
kredą lub farbami. Doskonale każdą z tych czynności możecie zobaczyć na 
naszym filmie instruktażowym  zamieszczonym na końcu artykułu. 

         Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez 
kolorów i po wypieczeniu pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób 

uzyskamy podobny efekt rysunku 3D. 
 
Sposób wykonania:  

1. Składniki : wodę, sól, mąkę mieszamy w takich samych proporcjach 
tzn. np. 1 łyżka wody, 1 łyżka soli, 1 łyżka mąki.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/diy/
https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/eksperymenty/
https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/masa-solna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/tworczosc/
https://mojedziecikreatywnie.pl/kategorie/zabawy-plastyczne/


 
 

2. Dodajemy farbę plakatową, aby uzyskać wybrany kolor.        

 
 

3. Farbę nakładamy łyżeczką na kartkę z bloku technicznego. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosn%C4%85ce-farby-1.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/08/rosn%C4%85ce-farby-3.jpg


 
 

4.  Przed wypieczeniem możemy posypać kryształkami soli,  aby uzyskać 
lepszy efekt albo po wypieczeniu udekorować klejem z brokatem.  

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/12/praca-plastyczna-choinka-1.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/12/praca-plastyczna-choinka-5.jpg


5. Pod opieką dorosłych wypiekamy w mikrofali. Farby po wypieczeniu w 

kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W wysychają, 
twardnieją i unoszą się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 

Możemy tym sposobem stworzyć zarówno ciekawą prace plastyczną jak 
również kartkę świąteczną. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wspaniałej zabawy. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas pracy.  

 

Link –rosnace farby :   https://youtu.be/WvtvC9Le8D4 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/12/rosnaca-choinka-praca-plastyczna/ 

 

Wach Bożena 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/12/praca-plastyczna-choinka-9.jpg


Piszemy po śladzie. 

 

 



 

 

Żrodło:www.superkid.pl 

Kulczycka Ida 

 

 

 



1. Tekst - prowadzący podaje słowo (max 10 liter) zawodnikom. Każdy osobno musi 

ułożyć tekst zaczynający się kolejno na litery występujące w tym słowie w danym przez 

prowadzącego czasie. 

 

2. Zamiana – każdy ma swój numer. Osoba w środku kręgu ma zawiązane oczy i wywołuje 

dwa numery, które od razu muszą się ruszyć i zamienić miejscami. Robią to po cichu by 

nie być złapanym. Złapany zostaje w środku. 

 

3.  Zmiany w ubraniu - pokazujemy dzieciom jakąś osobę. Następnie coś zmieniamy w jej 

ubraniu i ponownie pokazujemy dzieciom. Grający podają zauważone zmiany. 

 

4. Najpiękniejsze miasta – Lublin 

 

https://turystyka.wp.pl/lublin-6147693008177281c 

 

 

5.  Kto to - prowadzący zbiera kartki. Jedna osoba losuje kartkę, czyta ją i próbuje 

odgadnąć, kto to jest wskazując osobę i wymieniając jej imię. 

 

6. Puszka Pandory - W czasie śpiewu podajemy sobie puszkę. Gdy prowadzący przerwie 

śpiew osoba trzymająca puszkę wyciąga z niej los i wykonuje podane zadanie. 
 

Katarzyna Wstępnik 

 

https://turystyka.wp.pl/lublin-6147693008177281c

