
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

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 dla dzieci "Pieski małe dwa". 

wysłuchaj piosenki dla dzieci pt. "Pieski małe dwa" 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=o2EieV3RSFc 

Naucz się śpiewać piosenkę według wysłuchanego wzoru. 

 

2. Ilustracja plastyczna do piosenki. 

Wykonaj ilustracje plastyczną do piosenki 'Pieski małe dwa". 

Narysuj obrazek, który będzie przedstawiał treść piosenki. 

Pracę wykonaj dowolną techniką na kartce z bloku rysunkowego. 

 

                 Katarzyna Janus 

 

 

3. Balonowe kalambury 

 

Żeby uatrakcyjnić nieco tradycyjną wersję tej zabawy, kartki z hasłami w języku angielskim 

możecie schować w balonach (mogą być to nazwy zwierząt, zabawek czy innych przedmiotów, o 

których się uczyliście na lekcjach języka angielskiego). Po kolei przebijacie wybrane balony, z 

których wypadają hasła. Następnie każdy prezentuje hasła reszcie grupy we wcześniej ustalony 

sposób (pokazuje, rysuje, opisuje daną rzecz bez użycia jej nazwy). Wybierzcie kolorowe balony, 

przy okazji będziecie mogli poćwiczyć nazwy kolorów :). Możecie też zagrać w tę grę w wersji 

polskojęzycznej. 

 

          Katarzyna Banaś 

https://www.youtube.com/watch?v=o2EieV3RSFc


4. Gra matematyczna „ Symetryczne kwiaty ” 

 

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

 

Gra przeznaczona jest dla dowolnej liczby graczy. 

Celem gry jest posadzenie kwiatów w odpowiednich miejscach – symetrycznie        

wg. osi pionowej. 

Dzięki tej grze poćwiczysz spostrzegawczość, koncentrację oraz 

 koordynację wzrokowo-ruchową. 

 

Klikaj na kółka po prawej stronie planszy. Pierwszy kwiat jest już posadzony. Twoim 

 zadaniem jest odwzorowanie wzoru widocznego po lewej stronie obszaru gry. Jeśli 

 się pomylisz możesz cofnąć ruch klikając przycisk znajdujący się w dolnej części 

planszy. 

Są cztery poziomy gry. 

 

Sprawdź się i posadź w odpowiednich miejscach kwiaty. 

 

                 Halina  Jarowska 

 

 

5. Proste prace plastyczne z patyczków do lodów. 

 

Cel: 

-kształcenie sprawności manualnej, 

-wykorzystanie odpadów jako materiałów technicznych. 

Zadanie:  

Wykonanie malowanych ludzików i bransoletki 

 

Źródło: https://polki.pl/rodzina/nastolatki,5-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-patyczkow-po-

lodach,10083274,artykul.html 

 

6.  Co można zrobić z patyczków do lodów?. 

 

Cel: 

-kształcenie sprawności manualnej, 

-wykorzystanie odpadów jako materiałów technicznych. 

Zadanie:  

Wykonanie patyczkowej układanki lub ramki na zdjęcia. 

 

https://www.gry-matematyczne.pl/kwiaty-symetria.html
https://polki.pl/rodzina/nastolatki,5-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-patyczkow-po-lodach,10083274,artykul.html
https://polki.pl/rodzina/nastolatki,5-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-patyczkow-po-lodach,10083274,artykul.html


Źródło: https://polki.pl/rodzina/nastolatki,5-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-patyczkow-po-

lodach,10083274,artykul.html 

 

                Barbara Hajdo 

 

 

7. 

Cele: 

- dziecko potrafi rozwiązać zadania na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb; 

- dziecko układa puzzle rachunkowe uwzględniając właściwą kolejność; 

- dziecko zna i utrwala reguły poprawnego pisania wyrazów z trudnościami ortograficznymi. 

Źródło: 

1. "Matematyka - zadania różne" - Aleksandra Jaskuła, Janusz Jaskuła 

2. "Ortografia inaczej" - Agnieszka Kaźmierczak, Bożena Postolska, Wiesława Śliwerska 

 

 

https://polki.pl/rodzina/nastolatki,5-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-patyczkow-po-lodach,10083274,artykul.html
https://polki.pl/rodzina/nastolatki,5-pomyslow-na-prace-plastyczne-z-patyczkow-po-lodach,10083274,artykul.html


 
 

 

          Agata Hetman 

 



 


