
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU  
 

 
1. Zabawy ze sznurkiem. 
Do zabawy potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Wyobrażamy sobie, że jest to 
most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzymy z niego dowolny kształt. 
Zadań może być wiele: 
- spacer po sznurku uważając, by z niego nie spaść 
- przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę 
- przejście po sznurku stopami, tyłem, bokiem 
 
2. Wykonanie pracy plastycznej "Kolorowa pisanka" 
Wycinanie z białej kartki bloku kształtu jajka. Malowanie farbami kolorowych wzorów na 
formacie jajka. Ozdobienie pisanką swojego pokoju. 
 
3. Wydzieranka z papieru kolorowego na temat "Mój świąteczny koszyczek". 
    Szkicowanie ołówkiem koszyczka. 
 
 

Marta Ziaja 
 
 
1. Piosenka "Znaki Wielkanocy". 
Posłuchaj piosenki "Znaki Wielkanocy" 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
 
Pośpiewaj piosenkę i porozmawiaj ze swoimi bliskimi na temat tradycji związanych ze 
świętami wielkanocnymi. 
 
2. Naszkicuj i wykonaj dowolną techniką ilustrację plastyczną do piosenki " Znaki 
Wielkanocy". 

 

Katarzyna Janus 

 

 

  



1.„Bazie w wazonie” 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/04/wiosenne-drzewo-pelne-kwiatow.html  

Potrzebne będą : patyczki o długości 10 - 15 cm, popcorn, butelka po soku, bibuła do 
oklejenia butelki, klej. 

Sposób przygotowania:  Popcorn przyklejamy do patyczków. Buteleczkę po soku obklejamy 
bibułą. - Wkładamy patyczki z popcornem do buteleczki. 

2. „Papierowy kwiatowy bukiet” 

Potrzebne będą: zielona kartka A4, klej, nożyczki, dwustronna taśma klejąca  

Sposób przygotowania: Zieloną kartkę trzeba złożyć na pół, w taki sposób by powstał rulonik. 
Za pomocą taśmy klejącej przyklejamy końce kartki. Górną część nacinamy w odległości ok. 
1 cm. Następnie zwijamy w rulonik. Sklejamy i rozkładamy łodyżki.. Teraz kwiatuszki. 
Wybieramy nasze ulubione kolory papieru kolorowego. Wycinamy z nich kwiatuszki wraz ze 
środkiem. Przyklejamy środki kwiatuszków. Kwiatuszki przyklejamy do łodyg 

https://sp363.pl/fileget/papierowy-kwiatowy-bukiet.pdf  

3. Kapsle 

Kapsle zwane także wyścigiem pokoju. Kapsle przemieszcza się pstryknięciami po torze 
narysowanym kredą lub patykiem, a im dłuższy i bardziej skomplikowany tor, tym lepsza 
zabawa. No i ma się rozumieć, że kapsel nie może wyskoczyć poza linię. Kapsle można 
wypełnić plasteliną. 

 

4 . Piłka parzy! 

Dzieci ustawiają się w kręgu, wokół osoby, która rzuca do nich piłkę. Gdy znienacka krzyknie 
“Piłka parzy!” nie wolno jej złapać. Jeśli dziecko z kręgu nie złapie piłki, zajmuje miejsce w 
środku. Jeśli nie wykaże się refleksem i złapie piłkę, odpada z gry. 

5. Najpiękniejsze miasta Polski - Gniew. 

https://www.gniew.pl/?fbclid=IwAR3eQ_szsSvZEiv0l8DfJI_k7bkqIhMSpkp7YhSOCFkgPl5
NCe88Y-lI9nE 
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1. Piosenka "Wiosna tuż, tuż"- słuchanie, próba nauki piosenki. Wykonanie 
ilustracji do piosenki. 
 

„Wiosna tuż, tuż” 
Gdy ozimina szumieć zaczyna, 
że nie powróci mróz, 
to po tym można od razu poznać, 
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/ 
Śpiewa skowronek dźwięcznie jak dzwonek, 
że gniazdko ma wśród zbóż, 
to po tym można od razu poznać, 
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/ 
Krążą nad domem boćki znajome, 
goście zza siedmiu mórz, 
to po tym można od razu poznać, 
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/ 
Gdy zerwiesz bazie małe na razie, 
zaraz je w wodę włóż, 
to po tym można od razu poznać, 
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/ 
Gdy wszystkim wkoło będzie wesoło, 
gdy nikt nie zmarznie już, 
to po tym można od razu poznać, 
że wiosna jest tuż, tuż! /bis/ 
 
źródło:   
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Qe8XgO4eI&ab_channel=Avista-Topic 
 
https://www.maluchy.pl/teksty_piosenek_dzieci/wiosna-tuz-tuz-1255.html 
 
 
 
Wiosenne kwiaty- wykonanie pracy plastycznej z zastosowaniem różnych technik. 
Do wykonania wiosennych kwiatów można zastosować wszystkie Wam znane 
techniki  
plastyczne. Możecie malować farbami, rysować kredkami, wydzierać, wycinać i 
naklejać  
różne elementy.  
Jeśli szukasz pomysłu zobacz proszę na przykładowe prace:  
 
 Źródło:   
https://pl.pinterest.com/pin/430797520594461801// 
https://pl.pinterest.com/pin/482096335097021697/ 
https://pl.pinterest.com/pin/430797520594461801/ 
https://pl.pinterest.com/pin/341429215495054875/ 
https://pl.pinterest.com/pin/799881583797579847/ 

Bożena Wach 



 
1. Zabawa: Zimno-ciepło. Wymyśl  słowo  na  literę... 

 

 
 

 
2. Zgadywanka: Zwiastun wiosny. Rozwiazywanie krzyżówki: Nauka wiosną. 

 

 



 

3. Zgadywanka: Jajeczne pożegnanie zimy.  
kreatywne: Bocian nad stawem. 
 

   
 
 
 

Ida Kulczycka 

 


