
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU 
 
 
1. Szperamy w gazetach. 
   Do zabawy poprosimy mamę, potrzebne będą gazety, mogą być stare. 
   Mama prosi dzieci o  poszukanie w gazecie: 
   - słowa zaczynającego się na "s" 
   - słowa pięcio-sylabowego 
   - słowa zawierającego trzy "a" 
   - sześcio-literowego słowa kończącego się na "n" 
   - wykrzyknika 
   - pytajnika 
   - liczby większej od 100 
   - zdania zaczynającego się od "czy"  
   i tak dalej. 
  Kto pierwszy znajdzie żądane słowo czy znak pisarski uzyskuje punkt. 
  Wygrywa dziecko, które uzyskało najwięcej punktów. 
 
2. Kleksy. 
   Dziecko składa kartkę techniczną na pół i w wewnętrzne zgięcie 
   wpuszcza odrobinę atramentu lub farby. Przeciąga palcami  
   po zewnętrznej stronie kartki, tworząc dużego kleksa. 
   Rozkłada kartkę i domalowuje rysunek do kleksa. Prezentuje prace  
   rodzicom i rodzeństwu. 
 
3. Malowanie inspirowane fragmentem obrazu. 
    Zadaniem dziecka jest dokończenie malowania obrazu, którego 
    fragment widać przez wyciętą w kartce dziurkę. 
 

Marta Ziaja 
 
 

1. Zabawa muzyczno -  ruchowa pt." Duży i mały skok". 
Wysłuchaj piosenki "Duży i mały skok". 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 
 
Słowa piosenki podpowiedzą Ci jak ćwiczyć do muzyki.  
 
 
2. Zabawa muzyczno -  ruchowa pt. "Najpierw skłon". 
Wysłuchaj piosenki. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 
 
Poćwicz z dziećmi do muzyki według podanego wzoru. 
 

Katarzyna Janus 
 

 

 

 



KREATYWNA ŚWIETLICA 
 

SZYSZKOWE JEŻE 
  

Wszyscy uwielbiamy małe jeże schowane pod liśćmi, te z jabłkiem na grzbiecie czy biegnące 

w popłochu przez trawnik w parku. A może by tak zaprosić je do domu? ;) 

  

Potrzebujesz: 

 szyszki 

 plastelinę 

 plastikowe oczka 

 
 

fot. https://www.easypeasyandfun.com/pinecone-hedgehogs/ 

 

1. Stwórz z plasteliny kształt pyszczka, noska oraz łapek jeża. 
 



 
fot. https://www.easypeasyandfun.com/pinecone-hedgehogs/ 

2. Umieść elementy na szyszce, umocuj oczy i... gotowe! 
 

Źródło: czas dzieci.pl 
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1. „Murarz” – Dzieci stoją na jednym końcu terenu do zabawy. Murarz stoi na linii 
środkowej wyznaczonego miejsca do zabawy. Na sygnał „Murarza” dzieci przebiegają 
na druga stronę wyznaczonego terenu. Murarz ma za zadanie dotknąć jak największą 
liczbę przebiegających. Dzieci złapane stają się „cegłami” i stoją na linii środkowej 
tworząc „ mur”. Zwycięzcą zostaje ten, komu najdłużej uda się uniknąć dotknięcia 
„Murarza”. 

 
2.  „Berku kim jesteś” – Dzieci losują karteczki z napisem berek. Dziecko, które 

wylosuje karteczkę z napisem „berek” na sygnał biegnie i łapie dzieci, które nie 
wiedzą kto jest berkiem. Dotknięte dzieci przez berka odchodzą z zabawy. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. 

 
 

3.  „Przelot samolotem” – Dzieci stoją w rozsypce. Na sygnał wydają dźwięki podobne 
do warkotu silnika samolotowego i startują. Swobodnie biegają, naśladując lot 
samolotu. Kiedy prowadzący powie „Lądowanie” dzieci zwalniają, obniżają swój lot i 
kucają. 
 
 

4. Najpiękniejsze miasta –Zamość 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bFn0oLezz18 
 

 
5.  „Zimno - ciepło” – Jedno dziecko odwraca się tyłem. Druga osoba chowa np. 

rękawiczki. Zadaniem pierwszego dziecka jest znalezienie ich. Jest on nakierowywany 
przez drugą osobę słowami: np. zimno, zimniej, lodowato, ciepło, cieplej, gorąco. 
Zabawę powtarzamy kilka razy za każdym razem chowamy inną część garderoby. 

 
6. „Skarpetowa wojna”  -  Dzieci siedzą naprzeciwko siebie w pewnej odległości. Każde 

dziecko ma 5 par skarpet.  Na umówiony sygnał dzieci rzucają skarpetami tak, aby jak 
najwięcej par znalazło się na stronie przeciwnika. Ustawiony czas w telefonie – 
budzik, kończy zabawę. Powtarzamy. 
 
 

Katarzyna Wstępnik 
 

 


