
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

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. 

  

           Marta Ziaja 

 

3. Piosenka dla wszystkich dzieci z okazji ich święta 

Wysłuchaj piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej "Kolorowe dzieci". 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Naucz się śpiewać piosenkę. Zatańcz do rytmu. 

 

4. Zabawa w podskoki 

Wysłuchaj piosenki dla dzieci "Hop do góry". 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI 

Śpiewaj, tańcz i wykonuj ćwiczenia ruchowe zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tekście 

piosenki. 

 

                  Katarzyna Janus 

 

 

5. PERFECT PIZZA 

 

Z pewnością większość z Was lubi jeść pizzę. Yummy… A czy umiecie ją zrobić? Oglądając 

anglojęzyczny film zobaczycie jak Steve sporządza doskonałą pizzę. 

Sprawdźcie, czy znacie nazwy wszystkich użytych składników w języku angielskim! 

 

perfect pizza 

 

                 Katarzyna Banaś 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI
https://www.youtube.com/watch?v=dPNRyEzBORI&feature=emb_logo


6.  Matmemorki – bawimy się matematycznie z wykorzystaniem puzzli. 

 

Zadanie i cel: Rozwiązywanie działań matematycznych poprzez zabawę poprzez odkrywanie 

puzzli. 

 

Źródło: https://www.matzoo.pl/lamiglowki/matmemorki-8-elementow_62_389 

 

 

7. Puzzle matematyczne – jak poprzez zabawę poćwiczyć działania matematyczne? 

 

Cel i zadanie: Układamy puzzle matematyczne. Ćwiczymy działania matematyczne poprzez 

zabawę 

 

Źródło: https://www.matzoo.pl/lamiglowki/dodawanie-w-zakresie-30-puzzle-24_67_478 

             

 

                 Barbara Hajdo 

 

8. Gry i zabawy ruchowe naszych rodziców i dziadków 

 

Cele: 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci; 

- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu; 

- rozwijanie aktywności w zabawach i ćwiczeniach ruchowych oraz umiejętności współpracy; 

- uprawianie małej i dużej motoryki dzieci. 

 

 "Gra w klasy": Zabawa polega na tym, że na chodniku rysuje się pole do zabawy, czyli 6 takich 

samych kwadratów. Na samym końcu rysuje się koło podzielone na dwie części. Grę zaczyna 

dziecko, które jako pierwsze trafi kamykiem w pole nr 1. Skacze na jednej nodze po wszystkich 

polach, zbierając kamyk z pola nr 1. Skacząc, nie może stanąć na linii. Po zakończeniu pierwszej 

rundy, zaczyna drugą. Jeżeli skuje się, grę zaczyna kolejne dziecko. 

 

                        Agata Hetman 

https://www.matzoo.pl/lamiglowki/matmemorki-8-elementow_62_389
https://www.matzoo.pl/lamiglowki/dodawanie-w-zakresie-30-puzzle-24_67_478

