
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU 

 
1. Wyklejany plakat. 

Każde dziecko wydziera z czasopisma ciekawy obrazek lub postać oraz wycina z papieru 

kolorowego  jakiś kształt lub przedmiot, a następnie nakleja je w dowolnym miejscu na 

dużym arkuszu papieru. Kolejne dzieci, rodzice doklejając nowe elementy, zmieniają wygląd 

pracy i dopiero ostatnia osoba zamyka całość działania.W ten sposób powstaje wspólny 

obraz. Nadają tytuł wspólnemu dziełu. 

 

2. Milczek. 

Dzieci mogą porozumiewać się wyłącznie gestami. Prowadzący opowiada coś i kieruje do 

dzieci pytania. Zapytany powinien odpowiadać na migi. Pytania muszą następować szybko 

jeden po drugim. Kto się odezwie albo nie znajdzie 

dość szybko właściwego gestu jako odpowiedzi - daje fant. 

 

3. Malowanie farbami na kartce z bloku A3 wiosennego pejzażu. 

 

Marta Ziaja 

 

1. Zabawa "Równowaga". 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

Wysłuchaj tekstu piosenki, ćwicz do muzyki według podanego wzoru. 

2. Indiański taniec. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY 

Zatańcz "Indiański taniec" w taki sposób jak pokazują dzieci w piosence. 

 

Katarzyna Janus 

 

1. 12 sposobów wykonania królika z papieru.  

Źródło:  

https://www.youtube.com/watch?v=eRbDGhGS1XU&ab_channel=JuliaDIY%2FEasyDIYcra

fts-Howtomake  

 

2. Co można zrobić z rolek po papierze toaletowym?  Wykonanie  wiosennych dekoracji.  

Przygotujcie:  

 rolki po papierze toaletowym,  

 papier kolorowy,  

 klej,  

 nożyczki,  

 flamastry  

I DO DZIEŁA!  

 

Bożena Wach 
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Poznajcie Olę i Stasia! To oni przeprowadzą Was przez przygodę zdrowego stylu życia. Dziś 

pokażą Wam świat niezwykłej piramidy. 

 

1. Zdrowe odżywianie. Zbilansowana dieta dziecka.  

 

Źródło 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4&ab_channel=NarodoweCentrumEdukacji

%C5%BBywieniowej 

 

2. Tatry z dzieckiem - Goryczkowe Czuby 

źrodło 

https://www.youtube.com/watch?v=7noCzEnGgr8&list=PLid13N9IDFFMqXUnWqMn-

ZoNsDT_3QIg9&ab_channel=Achod%C5%BA%C5%BCenapole%21 

 

3. Wykonanie Minionków rolki po papierze toaletowym. 

żródło 

https://www.youtube.com/watch?v=z4kHU3X-PBE&ab_channel=MartaGumu%C5%82ka 

 

 

4. Najpiękniejsze miasta Polski - Szydłów 

Żródło https://www.szydlow.pl/turystyka 

 

Katarzyna Wstępnik 

 

 

1.   Wesoły     początek     tygodnia:   

Rysowanie     z     zamkniętymi     oczami   - ŚWINKA.  

Układanie   zabawnych   zdań   o   śwince. Zabawa   w   parach: jedna   osoba wymyśla   

zdanie   z   wyrazem   „świnka”. Zadaniem drugiej   jest   powiedzieć chrum – chrum  podczas  

wypowiadania  wyrazu  „świnka”. Wyraz  powinien znajdować   się   w   różnych   miejscach   

w   zdaniu. Może   tez   występować dwukrotnie. 

 

2. Układanie: harfy  słownej  do  wyrazu  PIERWIOSNEK 

Uczeń  zapisuje poziomo wyraz  PIERWIOSNEK. Następnie  do  każdej  litery w  tym  

wyrazie  dopisuje  pionowo  inny  wiosenny  wyraz. 

 

3. Wymyślanie  wyrazów  na  literę P  w  ograniczonym  czasie - np.  1  minuty. 

 

4. Kreatywne  rysowanie: TĘCZOWY  KOT 

 

Ida Kulczycka 

WILD ANIMALS – nauka nazw dzikich zwierząt poprzez zabawę 

 

1. Obejrzyjcie piosenkę „At the zoo”, śpiewajcie i uczcie się nowych słówek. Video 

zawiera napisy, które pomogą Wam w śpiewaniu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XS4h5rFNmO8 

 

2. Klikając na ilustracje zwierząt, usłyszycie oraz przeczytacie ich nazwy oraz dowiecie 

się interesujących faktów na temat dzikich zwierząt 
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https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm 

 

Następnie zagrajcie w dwie gry typu memory. Odkrywajcie karty poprzez kliknięcie i  

dopasujcie pary: ilustracje zwierząt z ich nazwami  

 

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsMatching.htm 

 

3. Guess the animal.  

Podczas oglądania filmu usłyszycie dźwięki wydawane przez dzikie zwierzęta. Spróbujcie 

odgadnąć, co to za zwierzę. Po kilku sekundach zobaczycie to zwierzę i jego angielską nazwę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnaqymgi3eI 

 

4. How to make a paper roll elephant? Jak zrobić słonia z rolki po papierze?  

Potrzebujecie rolkę po papierze, karton lub kartkę z bloku technicznego, klej, pisaki, farby i 

ewentualnie plastikowe oczka. Obejrzyjcie film i zróbcie własnego słonika. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBTW58IBlS8 

 Katarzyna Banaś 

 

 

1. Rysujemy koła olimpijskie w programie Paint. 

Narysować koła olimpijskie zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.  

Załącznik: kołaolimpijskie.jpg 

Źródło: Anna Kulesza "Informatyka klasa 2". 

Uczniowie, którzy prawidłowo wykonają ćwiczenie i udostępnią pracę na platformie Office 

365 pani Barbarze Hajdo otrzymają dodatkowe oceny z informatyki. 

 

 

2. Gra logiczna Sokoban. 

Celem tej gry jest przesunięcie kolorowych kwadratów na jasne pola kwadratów. Jak to 

wykonać?  Używamy do tego zielonej kuli, która się poruszy, gdy klikniemy na pole przed 

kulą i pojawi się zielona strzałka. Gdy zablokujemy jeden kolorowy kwadrat innym nie 

będziemy mogli przesunąć ich na określone pole. 

Gra jest doskonałym sposobem na rozwijanie logicznego myślenia. 

Na stronie znajduje się mnóstwo plansz z poziomami od najłatwiejszego do bardzo trudnego. 

Spróbujcie, bo naprawdę warto. Gra jest bardzo wciągająca. 

 

Źródła: http://www.game-sokoban.com/ 

Barbara Hajdo 

 

Skoki mniejsze i większe dla dzieci w wieku 7-8 lat 

 Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-

centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega 

na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

 Skoki przez linkę - To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy 

potrzebna jest linka, którą musisz zamocować na wysokości 25–40 cm. 

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm
https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsMatching.htm
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 Kto wyżej - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a dzieckio kolejno 

podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak 

umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło 

najwyżej.  

 Spacerek - Puść dziecku muzykę i rzucaj im różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a 

wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – dzieci podbiegają 

i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i 

symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu. 

 

źródło: https://przedszkole2.koscian.pl/Zabawy_ruchowe_dla_dzieci_-_propozycje.html 

 

 

Zabawa w minutkę – po wysiłku. 

Ilość uczestników: dowolna 

Sprzęt: Stoper, zegarek,  

 

Przebieg: Zabawa uspokajająca po wysiłku. Wszystkie dzieci (dziecko) leżą na plecach z 

zamkniętymi oczami. Na sygnał rodzica lub  każdy może dać sobie indywidualnie sygnał do 

startu odliczamy 60 sekund – jedną minutę. Gdy dziecko skończy musi stanąć na baczność i 

sprawdzić, czy odmierzył dokładnie minutkę. Jeśli robisz to z bratem lub siostrą to wygrywa 

osoba, która najtrafniej odliczyła czas, czyli wstała po równo minucie lub najbliżej tego 

czasu.  

Dla dodatkowego urozmaicenia zabawy można wskazać osoby, które odliczały zdecydowanie 

za szybko lub zdecydowanie za wolno i powiedzieć im po ilu sekundach wstały. Przy 

najmłodszych dzieciach dobrze zastosować krótszy czas trwania zabawy (tak by żadne 

dziecko nie miału problemy z liczeniem), czyli np. bawimy się w “15 sekund”. 

 

Źródło: https://pilkanoznadladzieci.pl/minutka/ 

Mariusz Więckowski 
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