
 

PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

 

1. Boggle 

 

Jest to gra słowna, w którą można zagrać w języku polskim lub angielskim. 

 

Polega na utworzeniu jak największej liczby słów na podstawie wylosowanego układu liter. Litery 

te mogą być zapisane na małych kartkach złożonych na czworo, aby nie dało się podejrzeć w 

trakcie losowania. Następnie każdy gracz sam stara się ułożyć jak najwięcej słów z wylosowanych 

liter (zapisujemy je na swojej kartce). Można powtórzyć wielokrotnie którąkolwiek z liter. Wszyscy 

gracze mają na to po 3 minuty. Następnie kartki z zapisanymi wyrazami są odkrywane. 

 

Zasady punktowania mogą być różne, np.: 

 

-wszystkie wyrazy występujące u więcej niż jednego gracza są wykreślane, a za pozostałe gracze 

otrzymują punkty, 

 

- można też przyznać punkty w zależności od długości słów: dwuliterowe wyrazy to dwa punkty, a 

siedmioliterowe to odpowiednio siedem punktów, 

 

- ewentualnie punktowane jest każde poprawne słowo, tak więc liczy się ilość, a nie oryginalność. 

 

 

   

                                           Katarzyna Banaś 

 

2. Łańcuch interaktywny. 

Zabawa z rodzeństwem. Prosimy jedną osobę o opuszczenie pokoju. Pozostałe dzieci wybierają 

dwa słowa, najlepiej luźno ze sobą powiązane np. "widelec", "księżyc". Zadaniem osoby, która 

opuściła pokój jest - po przedstawieniu zasad zabawy i powiedzenia pierwszego słowa - 

odgadnięcie drugiego słowa z pary. Dzieci naprowadzają osobę zgadującą, tworząc interaktywny 

łańcuch. 

Osoba zgadująca rozpoczyna podając swoje skojarzenia do słowa, które usłyszała np. "widelec" - 

"obiad". Kolejne dziecko podaje swoje skojarzenie do słowa "obiad" naprowadzając do słowa 

docelowego ("księżyc") np. "obiad" - "świece". Gra toczy się do momentu odgadnięcia drugiego 

słowa. 

 

3. Kot ministra. 

Jeden z uczestników bezgłośnie wymawia kolejne litery alfabetu a drugi w pewnym momencie mu 

przerywa. Litera, przy której był pierwszy uczestnik w momencie przerwania (np. "C") staje się 

pierwszą literą długiego ciągu wyrazów (przymiotników), którymi możemy opisać tytułowego kota 

ministra np: 

Kot ministra jest cudowny. 

Kot ministra jest cyniczny. 

Kot ministra jest całkiem fajny. 

Kot ministra jest czerwony...itd. 



Rundę zaczyna uczestnik, któremu przerwano recytowanie alfabetu. Kolejni uczestnicy 

kontynuując ćwiczenie podają po jednym przymiotniku na wylosowaną literę. 

 

           Marta Ziaja 

 

 

4. Piosenka o zwierzakach "Cztery słonie, zielone słonie". 

Wysłuchaj nagrania piosenki " Cztery słonie, zielone słonie". 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 

Naucz się śpiewać piosenkę według podanego wzoru. 

 

5. Taniec "Zygzak". 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Zatańcz według instrukcji, która jest w piosence. Jeśli to możliwe zaproś do tańca rodzeństwo 

 

                 Katarzyna Janus 

 

 

6. Gra matematyczna „ TABLICZKA MNOŻENIA ” 

Adres strony z grą:  https://www.gry-matematyczne.pl/tabliczka-mnozenia-nowa.html 

 

W grze „Tabliczka mnożenia” może brać udział dowolna liczba graczy. Gra polega na poprawnym 

obliczeniu iloczynu dwóch liczb. W grze może brać udział dowolna liczba osób. 

Po wciśnięciu przycisku START pojawia się tablica z podanymi poziomami : 

I poziom – obliczamy iloczyny do 30 

II poziom - obliczamy iloczyny do 70 

III poziom - obliczamy iloczyny do 100 

Pod tablicą zapisane są wersje gry 

 gramy bez limitu 

 powtórka, gdy błąd 

 20 pytań 

 nowe, gdy błąd 

Po wybraniu  poziomu i dwóch z wersji,  pojawia się plansza z tablicą na której zapisany jest 

iloczyn dwóch liczb. Po prawej stronie planszy spośród podanych 5 liczb wybieramy  tą, która jest 

wynikiem działania. Jeżeli nasz wybór jest prawidłowy nad tablicą wyświetla się napis DOBRZE, 

a jeżeli  źle obliczyliśmy – napis ŹLE. 

Po zakończeniu gry pojawia się informacja o ilości zdobytych punktów. Jeżeli gra kilku graczy, to 

można ustalić, że np. wygrywa ten który w jednej lub kilku seriach nie popełnił żadnego błędu, lub 

popełnił ich najmniej. 

 

          Halina Jarowska 

 

 

7. Dotyczy prac plastycznych dzieci w domu: 

https://www.youtube.com/results?search_query=lampion+z+plastikowych+kubk%C3%B3w! 

 

 

          Agata Hetman 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.gry-matematyczne.pl/tabliczka-mnozenia-nowa.html
https://www.youtube.com/results?search_query=lampion+z+plastikowych+kubków


 8. Gramy w "Państwa-Miasta" online. 

Cel: 

-doskonalenie umiejętności szybkiego pisania z użyciem klawiatury, 

- kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w zabawie. 

Link do gry: 

https://panstwamiastaonline.net/ 

 

9.  Ciekawe testy online dla dzieci. 

Cel: 

-wykorzystanie zdobytej wiedzy w zabawie. 

Link do strony: 

http://testwiedzy.pl/categories/15/testy-z-bajek-dla-dzieci.html 

 

           Barbara Hajdo 

 

10. W bajce ukryły się zadania matematyczne- rozwiąż je! 

Bajka „Calineczka” 

 

 Pewna kobieta, która bardzo pragnęła mieć dziecko poszła do starej czarownicy i poprosiła 

ją o pomoc. Ta sprzedała jej magiczne ziarenka jęczmienia i nakazała zasadzić w doniczce. Wkrótce 

tylko 5 ziarenek wypuściło listeczki, pięć w ogóle nie urosło, tylko jedno ziarenko miało piękny 

kwiat. 

 Ile ziarenek kupiła kobieta od czarownicy? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 A kiedy rozłożył swoje listki ukazała się maleńka dziewczynka, siedząca na słupku. 

Nazwano ją Calineczką. 

https://panstwamiastaonline.net/
http://testwiedzy.pl/categories/15/testy-z-bajek-dla-dzieci.html


 

 Matka bardzo kochała córkę. Dziewczynka sypiała w łupince od orzecha, materac tworzyły 

3 płatki róży, 2 płatki chabrów, 3 płatki niezapominajek, przykrywała się płatkiem róży a główkę 

kładła na błękitnych 6 fiołkach. 

 Ile kwiatów tworzyło spanie Calineczki? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

 Pięknie śpiewała i dlatego każdy był nią zachwycony. Pewnej nocy, gdy Calineczka spała, 

do domu przez zbitą szybę weszła brzydka ropucha. Gdy zobaczyła maleńką istotkę, postanowiła, 

że będzie to dobra żona dla jej syna. Porwała dziewczynkę i zaniosła do swego domu na bagno. Syn 

ropuchy był brzydki i nie mówił wcale, dlatego Calineczka nie chciała go za męża. Bardzo płakała, 

co usłyszały małe rybki i zrobiło im się żal.  Na ratunek dziewczynce przypłynęło 6 rybek żółtych, 

4 fioletowe, 2 zielone,  7 niebieskich i tyle samo szarych co żółtych. 

 Ile rybek przypłynęło na ratunek? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

 Przegryzły łodygę liścia, na którym siedziała dziewczynka. Liść odpłynął z bagien. 

Calineczka czuła się samotna i tylko biały motylek towarzyszył jej w podróży. Pewnego dnia wielki 

i przerażający chrabąszcz spostrzegł małą istotę, pływającą na liściu. Schwycił ją w swoje ręce          

i porwał, chciał bowiem, by została jego żoną. Przyjaciele owada przyszli, aby zobaczyć 

Calineczkę, ale nie wyglądała jak oni, więc uważali ją za bardzo brzydką. Chrabąszcz, który nie 

chciał nieładnej żony wygnał małą dziewczynkę. Trafiła do lasu, gdzie mieszkała całe lata. Sypiała 

na listach, piła rosę i jadła nektar z kwiatów. Zaprzyjaźniła się z pszczółka , która  przynosiła 

Calineczce nektar z kwiatów. W poniedziałek nektar z lipy,       w środę z róż, w czwartek z 

niezapominajek a niedzielę z maków. 

 Ile razy w tygodniu pszczółka przynosiła Calineczce nektar? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

 

 Ale kiedy nadeszła zima Calineczce zabrakło jedzenia i było jej bardzo zimno. Szukając 

schronienia trafiła do mysiej dziury. Mieszkająca w niej stara mysz przygarnęła dziewczynkę, w 

zamian za sprzątanie           i opowiadanie ciekawych bajek. Dobrze było Calineczce u myszy, 

jednak ta chciała wydać ją za kreta. Był on stary i ślepy, nie lubił słońca ani kwiatów. 

 

 Dziewczynka nie chciała takiego męża, ale nie miała dokąd pójść. Kret odwiedzał bohaterkę 

codziennie i wybudował podziemny korytarz, który łączył ich norki. Calineczka znalazła tam 

jaskółkę. Wszyscy myśleli, że umarła, ale kiedy dziewczynka ogrzała go swoim ciałem i liśćmi, 

ptaszek wracał do zdrowia. Okazało się, że jaskółka miała uszkodzone skrzydło, brakowało kilku 

piór które uniemożliwiały latanie. Calineczka wiedziała ze jaskółka powinna mieć 45 piór by móc 

latać. Dziewczyna skrzętnie policzyła pióra ptaszka i okazało się, że wszystkich piór jest 33. 

 Ile piór brakowało jaskółce? 



                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 Kiedy nadeszła wiosna, a jaskółka wyzdrowiała postanowiła odlecieć do ciepłych krajów. 

Chciała zabrać dziewczynkę ze sobą, bo była jej bardzo wdzięczna za pomoc. Ale Calineczka bała 

się porzucić starą mysz  i dlatego została. Tymczasem trwały przygotowania do ślubu z kretem. 

Pająki przędły bohaterce piękne suknie. Na suknie potrzebne było 65 metrów nici. Każdego dnia 3 

pająki przędły 9 metrów. 

  

 Ile dni potrzebują pająki, aby przygotować odpowiednia ilość nici. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 W dniu ślubu Calineczka po raz ostatni zapragnęła ujrzeć niebo i słońce    i wyszła z norki. 

Wtedy ujrzała jaskółkę. Jakże się ucieszyła! Nie kochała kreta, nie wyobrażała sobie życie pod 

ziemią i postanowiła odlecieć razem z ptakiem. 



 

 Po długim locie trafiły do pięknej krainy, pełnej kwiatów i słońca. Na łące rosło 14 chabrów, 

12 róż, 13 mleczy i tyle samo niezapominajek co chabrów. 

 Ile kwiatów rosło na łące? 

  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 Mieszkały tam maleńkie duszki kwiatów, które wzrostem przypominały Calineczkę. Król duszków 

zakochał się w dziewczynce i poprosił ją o rękę. Szczęśliwa bohaterka zgodziła się i odtąd żyli w 

radości i zgodzie. A jaskółka dużo podróżowała i wszystkim opowiadała niesamowitą historię małej 

dziewczynki. 

11. Ruch to zdrowie 

Zapraszam do ćwiczeń  https://www.youtube.com/watch?v=fwTffUDL1lQ 

                      Anna Filar 

https://www.youtube.com/watch?v=fwTffUDL1lQ

