
 

PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

1. Hopscotch, czyli gra w klasy 

 

Kto z nas nie zna gry w klasy! Możecie grę w klasy połączyć z nauką liczenia po angielsku. 

Wystarczy, że będziecie skakać przez pola, licząc w tym języku. Możecie też zmienić nieco reguły i 

narysować w polach różne proste obrazki. Doskakując do wylosowanego pola, nazywacie w języku 

angielskim wszystkie obrazki mijane po drodze. 

 

2. Touch Yellow – prosta gra na powtórzenie kolorów. Mówimy ‘touch’/tacz/ (czyli "dotknij" i 

podajemy konkretny kolor, a zadaniem drugiej osoby jest znalezienie w domu przedmiotu w 

wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możecie modyfikować w dowolny sposób używając 

innych kategorii, np. części ciała czy akcesoriów kuchennych. 

 

           Katarzyna Banaś 

 

3. Zajęcia ruchowe 

 

 Ćwiczenia na mocny "core" 

 

Jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowany na mięśnie brzucha. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kwwbXHfHgz8 

 

4. KOPCIUSZEK 

Dawno, dawno temu, w wiosce na dalekim wschodzie, mieszkała bogata wdowa, która 

wychowywała dwie córki   i pasierbicę. Córki te, chociaż nie były piękne, myślały, że podobają się 

wszystkim i dlatego zachowywały się krzykliwie oraz dumnie. Natomiast pasierbica, chociaż była 

dziewczyną niezwykłej urody, była bardzo skromna i wstydliwa. To ona wykonywała wszelkie 

prace w domu    i w gospodarstwie. 

Codziennie musiała przygotować śniadanie, obiad i kolacje dla macochy i swoich 

przyrodnich sióstr. Prała, sprzątała, szyła i prasowała. 

Ile czynności musiała wykonać dziewczyna każdego dnia? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

https://www.youtube.com/watch?v=kwwbXHfHgz8


 

 

W przeciwieństwie do swoich przyrodnich sióstr  i macochy, nie miała czasu, by się stroić. Ciągle 

chodziła   w łachmanach, brudna i usmolona. Dlatego nazywano ją ,,Kopciuszkiem”.  

 

  

 

 

 Kopciuszek, mimo doznawanej krzywdy, miał złote serce i nigdy nie odmawiał pomocy 

potrzebującym. W tajemnicy przed macochą, która była pazerna i zła, wynosiła resztki jedzenia 

żebrakom, nawet jeśli przez to sama miałaby być głodna. Dokarmiała też dzikie zwierzęta - 

ukochała sobie szczególnie ptaszki, które często, specjalnie dla niej, ćwierkały najpiękniejsze ze 

swoich piosenek. Trzy sarenki, które tuliły się do niej jak małe kotki, cztery małe króliki, starą sowę 

i stale głodnego dzika. 

 Ile zwierząt dokarmiał Kopciuszek? 

 

 

                    

                    



                    

                    

                    

                    

 

Pewnego dnia w całym królestwie, ogłoszono, że król poszukuje żony dla swojego jedynego syna. 

W tym celu zaprasza się wszystkie cudne panny na bal, podczas którego książę wybierze sobie 

narzeczoną. Córki wdowy od razu zaczęły prosić matkę o suknie i klejnoty, które ta natychmiast im 

kupowała, bo też miała nadzieję wydać którąś z nich za prawdziwego księcia. 

 

 

 

 Starszej córce kupiła trzy sukienki różowe, dwie niebieskie, jedną biała i tyle samo 

fioletowych co różowych. Młodszej córce kupiła: 2 sukienki zielone, różową, fioletową, dwie białe 

i trzy żółte. 

 Ile sukienek macocha kupiła swoim córką? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Kopciuszek także marzył o tym, by pójść na bal, jednak nawet nie śmiał prosić o stroje. Patrzał 

więc smutno na swoje przyrodnie siostry, które teraz spędzały czas wyłącznie przed lustrem. Gdy 



nadszedł dzień balu, Kopciuszek, wiedząc, że siostry są już ubrane, spostrzegł stertę 

pozostawionych przez nie sukienek i biżuterii. Poprosił więc macochę: 

- Mamo, zabierzcie i mnie na bal. Zostało tutaj tak wiele sukni, których nie potrzebujecie.  

Na te słowa macocha tylko się roześmiała, klepnęła Kopciuszka mocno w plecy i krzyknęła: 

- Takie brudasy nie chodzą na bal! 

 

 

 

Kopciuszek pozostał w domu. Macocha rozkazała dziewczynce, aby w ciągu nocy wybrała proso z 

maku. Kopciuszek się bardzo zmartwił, gdyż  worek ważył 14 kilogramów, a samego maku było 8 

kilogramów. 

 Ile kilogramów było prosa? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Cóż miał robić biedny Kopciuszek, zaczął wybierać ziarenka maku, ale praca ta była bardzo ciężka 

więc po niedługim czasie dziewczyna usiadła pod oknem i zaczęła płakać.  

Kopciuszek nie mógł uwierzyć własnym oczom, bo już po chwili cały mak był wybrany i wrzucony 

z powrotem do misy. 

 

Po chwili Kopciuszek ujrzał za oknem dziwny blask. Przed domem stała przepiękna kareta 

zaprzężona w śnieżnobiałe konie. Konie stały w pięciu rzędach po dwa w każdym. 

 Ile koni było zaprzężonych do karety? 

 



                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

W kuchni zaś pojawiła się tajemnicza postać, która wręczyła Kopciuszkowi najpiękniejszy strój, 

jaki można sobie wyobrazić- suknię utkaną z księżycowej mgiełki, płaszcz wyszywany gwiazdami i 

szczerozłote pantofelki. Była to dobra wróżka, która przybyła na zawołanie gołąbków, wzruszonych 

losem swojej przyjaciółki. Wróżka, darując Kopciuszkowi te niezwykłe podarunki, przykazała: 

- Pamiętaj, że czary działają tylko do północy! Do tego czasu musisz być w domu... 

- Oczywiście, będę pamiętała!- zawołał Kopciuszek i ku swej radości zauważył, że już jest czysty, 

ubrany                w magiczną kreację. 

 

 

 

 

 

Pobiegł zatem do czekającej przed domem karety. Gdy tylko przepiękna dziewczyna pojawiła się na 

balu, książę ujrzał ją i przestał zupełnie interesować się innymi dziewczętami. Chciał tańczyć tylko 

z Kopciuszkiem! Pozostałe zebrane na sali panny, a zwłaszcza macocha i jej córki, które oczywiście 

nie poznały w przepięknej pani usmolonego Kopciuszka, czuły ogromną zazdrość. Książę 

natomiast, zakochany od pierwszego wejrzenia, wypytywał Kopciuszka o jego imię, pochodzenie i 

rodzinę, dziewczę jednak tylko się uśmiechało, nie zdradzając ani słowa. 



Orkiestra zagrała 6 walców. Każdy z nich trwał 5 minut. Przerwy między nimi trwały 4 minuty. 

 Ile minut upłynęło od początku pierwszego walca do końca ostatniego? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

Czas jednak szybko mijał i gdy Kopciuszek spostrzegł na ogromnym zegarze, że do północy 

brakuje jeszcze 5 minut. 

 Która godzinę wskazywał zegar? 

 

                    

                    

                    

                    

 

 

 

Bez słowa wyrwała się z objęć księcia i co sił w zgrabnych nóżkach, pognała do karety! Po drodze, 

na schodach,  w pośpiechu zgubiła jednak swój szczerozłoty pantofelek. Na szczęście zdążyła 

wbiec do domu zanim czary przestały działać. 

 

Nazajutrz książę, który odnalazł na schodach pantofelek Kopciuszka i wysłał gońca, by w całym 

królestwie poszukał tej, na której nóżce będzie on pasował, ogłaszając przy tym, że poślubi 



właścicielkę tego maleńkiego bucika. 

 

 

Goniec trafił na końcu także do gospodarstwa wdowy          i zapytał o mieszkające tu panny na 

wydaniu. Macocha pokazała mu swoje córki. Przyrodnie siostry przymierzały pantofelek łącznie 20 

razy, jednak obie miały stopy zdecydowanie za duże, by zmieścił się na nie delikatny pantofelek. 

Ile razy przymierzała pantofelek starsza siostra, a ile razy młodsza? Czy to zadanie ma tylko 

jedno rozwiązanie? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

Goniec zauważył jednak za piecem Kopciuszka i zapytał: 

- A co to za dziewczę? 

Macocha odparła: 

- To tylko moja pasierbica, brzydka i niemądra, pomaga mi w kuchni i w gospodarstwie, bo tylko do 

tego się nadaje. 

Goniec jednak rzekł: 

- Rozkaz księcia był taki, by każda panienka w królestwie przymierzyła pantofelek. 

Po tych słowach, wsunął bucik na nóżkę Kopciuszka, a ten pasował jak ulał. Widząc, jak goniec 

pomaga Kopciuszkowi wstać, a potem prowadzi go do karety, by zawieźć na ślub  z księciem, 

macocha i jej córki zzieleniały z zazdrości i zrobiły się jeszcze brzydsze i złośliwsze, niż były 

wcześniej. A młodzi małżonkowie wiedli najszczęśliwsze życie, jakie można sobie wyobrazić już 

do końca swoich dni. 

 

 



 

 

           Anna Filar 

 

5. 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... 

 

6. 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. 

 

7. 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 

 

 

8. 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. 

 

9. 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 

 

 

10. Gra „Matematyczne kręgle” 

Adres strony : https://www.gry-matematyczne.pl/matematyczne-kregle.html 

W tej grze ćwiczysz tabliczkę mnożenia do 30. Spiesz się - czas ucieka. Na ile pytań udzielisz 

poprawnych odpowiedzi? 

W grze może brać udział dowolna liczba graczy. 

Po wciśnięciu przycisku  START na tablicy pojawiają się kręgle, których ilość należy pomnożyć w 

pamięci przez podaną liczbę i wybrać prawidłowy wynik spośród podanych na tablicy z prawej 

strony trzech liczb. Jeżeli odpowiesz poprawnie, na dole tablicy pojawia się napis dobrze, jeśli 

wybrałeś błędny wynik – napis źle. Po udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań gracz otrzymuje 

informację o ilości zdobytych punktów i grę można rozpocząć od nowa. Jeżeli w grze uczestniczy 

kilka osób wówczas można ustalić swoje zasady, np.  każdy z graczy rozgrywa 3 serie. Po 

zakończeniu podsumowujemy ilość zdobytych punktów. Zwycięzcą zostaje ten, który zdobył 

największą ilość punktów. 

 

  

          Halina Jarowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI
https://www.youtube.com/watch?v=1Uz9NqDV5ZM
https://www.gry-matematyczne.pl/matematyczne-kregle.html


 

 

11. Zabawy z programowaniem. 

 

Cel: Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez zabawę. 

 

Link do strony: https://www.matzoo.pl/lamiglowki/programowanie-obroty-poziom-1_68_486 

 

Zadania: Przeprowadź Hipcia do wody używając odpowiednich poleceń. 

 

Polecenia przesuwasz w obszar roboczy, a następnie klikasz Uruchom. 

 

 

 

12. Łamigłówki i łamańce 

 

Cel: Rozwijanie logicznego myślenia. 

 

Link do strony: https://www.matzoo.pl/lamiglowki/zapalki-poziom-1-rozgrzewka_40_420 

 

Zadanie: Przesuwasz zapałkę tak, aby powstało prawidłowe działanie. 

 

 

          Barbara Hajdo 

 

 

11. Dbamy o przyrodę 

Cele: 

- dziecko wie, jakie zagrożenia wynikają z zaśmiecania środowiska naturalnego; 

- wie, dlaczego powinniśmy segregować śmieci; 

- wykorzystuje odpady do wykonania zabawki ekologicznej; 

Cele: (Bawimy się geometrią) 

- rozpoznaje i klasyfikuje figury geometryczne; 

- odwzorowuje rysunek geometryczny wg symetrii 

 

           

link https://www.youtube.com/watch?v=AStAgINKgXE - 14 ZABAWEK Z RECYKLINGU 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/lamiglowki/programowanie-obroty-poziom-1_68_486
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/zapalki-poziom-1-rozgrzewka_40_420
https://www.youtube.com/watch?v=AStAgINKgXE


 
 



 
 



 
 



 
 

 
           Agata Hetman 
 

 

 


