
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU 
 

 

1. Dobieramy wyrazy. 
Regułą zabawy jest to, aby podać wyraz na określoną liczbę liter i wpisać go na kratkowanym 
papierze po jednej literze pionowo w dół. Następnie zadaniem dzieci jest dopisywanie 
poziomo w poszczególnych wierszach takich liter, aby otrzymać nowy wyraz. 
 
2. Mucha idzie. 
Rodzic rysuje kwadrat i dzieli go na 9 pól. W środkowym polu wpisuje literę "M" - to mucha. 
Prosi, aby dzieci słuchały jej słów i kontrolowały wzrokiem jak idzie mucha. Rodzic mówi: 
Mucha idzie w prawo, do góry, do góry, w lewo, na dół itd. Gdzie jest mucha? Dzieci 
pokazują dokąd ich zdaniem doszła mucha. Jeśli błędnie pokazały, rodzic powtarza trasę 
muchy, tym razem pokazując, jak ona szła. Można zwiększyć ilość pól. 

 
 
 

Marta Ziaja 
 

 
1.Piosenka "Jedzie pociąg". 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 
Wysłuchaj piosenki "Jedzie pociąg", naucz się ją śpiewać. Pobaw się z muzyką. 
 

 

Katarzyna Janus 
 
 
1.10 najlepiej śpiewających ptaków Polski. 
https://www.youtube.com/watch?v=LDJ3d0cFZmw&ab_channel=MagiaNatury 
 
 
2. Najpiękniejsze miasta Polski - Zwierzyniec 
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g671161-Activities-
Zwierzyniec_Lublin_Province_Eastern_Poland.html 
 

Katarzyna Wstępnik 
 
 
 
 

1.Praca plastyczna „Postać bajkowa” wykonana techniką mieszaną- wydrapywanka.  
Przygotuj kartkę z bloku technicznego. Pokoloruj ją całą według własnego pomysłu np. w 
pasy, esy floresy kredkami świecowymi lub pastelami. Następnie pomaluj ją czarną farbą. Po 
wyschnięciu za pomocą patyczka, wykałaczki lub jakiegoś ostrego przedmiotu wydrap postać 
bajkową. Pod wydrapanym wzorem powinny pojawić się kolorowe ślady, które są wynikiem 
wcześniejszej czynności –pokolorowania pastelami.  
 

Bożena Wach 



1.Kogutki 
Do wykonania potrzebne będą: 
• pojemnik na jajka typu wytłaczanka 
• plastelina 
Z wytłaczanki do jajek wycinamy stożki. Następnie przy użyciu plasteliny doklejamy małe 
elementy (grzebień, dziób, itd.), aby przekształcić stożki w koguty. Przy użyciu rafii 
przygotowujemy grzędę, na której posadzimy wykonane postacie. Do grzędy możemy włożyć 
jajeczka (wykonane przez siebie pisanki lub gotowe plastikowe) Koguty możemy przystroić 
piórkami. 
Zabawa 
Udowodnię Ci, że jest wiosna – dziecko rzuca kostką do gry. Ma za zadanie udowodnić, że 
jest wiosna, znajdując tyle dowodów, ile oczek wyrzuciło na kostce.  
Np. pączki na drzewach, świergot ptaków, zieleniejąca trawa, kwiaty, brak śniegu, słońce, 
wyższa temperatura, wiosenne płaszcze u mijanych osób, itd. 
Opcjonalnie – dziecko znajduje tyle dowodów, ile ma lat ? 
 
Żaba  z  kół 
 
Materiały:  papier  kolorowy, przedmioty  do  odrysowania  kół  różnej  wielkości. 
Odrysowujemy  na  zielonym  papierze  dwa  koła  wielkości  pomarańczy. Odrysowujemy  
również  6  kół  połowę  mniejszych. Jedno  duże  koło  składamy  na  pół - głowa ). 
Naklejamy  duże  koła: tułów  i  głowę. Cztery   małe  koła   składamy  na  połowy : kończyny  
żaby. Dwa  pozostałe małe  koła ( niezłożone) będą  oczami  żaby. Tworzymy  kompozycję  i  
naklejamy  na  kartkę. 
Zabawa 
Wymyślanie w  parach  wiosennego  opowiadania  twórczego z  wyrazem  „zielony”: np. „ 
Na  szosie  zatrzymał  się  zielony  samochód. Wyszła  z  niego  dziewczyna  w zielonej  
sukience. Natychmiast  pod  jej  nogami  wyrosła  zielona  ...”. 
 

 
Ida Kulczycka 

 
 
 

 

 

 


