
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

 1.Angielskie łamacze językowe 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters 

Na tej stronie znajdziecie 25 łamaczy językowych. Klikamy na wybrany, słuchamy i próbujemy 

powtarzać. Miłej zabawy! 

 

                                                                                                                                   

                Katarzyna Banaś 

 

2. Zabawa z encyklopedią. 

 

 Do tej zabawy potrzebny jest słownik lub encyklopedia dla dzieci. 

 Jedno dziecko podaje numer strony i kolejność hasła, np. strona 112, 

 pierwsze hasło od góry. Drugie dziecko odnajduje hasło, czyta je np. 

"ryś" i wymyśla trzy warianty odpowiedzi do hasła, z pośród których 

 tylko jedno jest prawidłowe np. 

- ryś to zwierze drapieżne z rodziny kotów 

- ryś to rodzaj udomowionego kota 

- ryś to ssak z rodziny łasicowatych 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, która odpowiedź jest prawidłowa. 

Dzieci mogą zmieniać się rolami. 

 

3. Zabawa dla całej rodziny "Podaj dalej". 

 

Przygotuj pudełeczko i tyle smakołyków ile osób bierze udział w zabawie. 

Włóż do pudełeczka smakołyki. Posadź wszystkich w kółku,  

włącz muzykę i poproś o podawanie pudełeczka kolejnej osobie. 

Kiedy muzyka przestaje grać osoba, która trzyma pudełko wyciąga  

smakołyk dla siebie i podaje pudełeczko dalej. Pamiętaj, aby zatrzymać muzykę w odpowiednim 

czasie tak, aby każdy dostał smakołyk. 

 

   

           Marta Ziaja 
 

4. Zabawy muzyczno - ruchowe 
 

 "Kto jak skacze - wygibasy z naszej klasy": 

link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

Zatańcz według instrukcji, która jest wskazana w słowach piosenki. 

 

 "Skaczemy, biegamy": 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Poćwicz do muzyki zgodnie ze wskazaniami w słowach piosenki. 

 

           Katarzyna Janus 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 

5. Praca plastyczna 

 

Baranek Wielkanocny 

Do wykonania potrzebne będzie: 

- Klej, nożyczki, 

- Kartka z bloku kolorowego, 

- Papier kolorowy (należy wyciąć głowę dla baranka, oczy, nogi) 

- Wata lub płatki kosmetyczne. 

 

Sposób wykonania: 

Na wybraną kartkę papieru przyklejamy wycięte wcześniej nogi baranka, następnie przyklejamy 

watę bądź płatki kosmetyczne. Kolejno wykonujemy głowę dla baranka, przyklejamy na nią 

oczy i usta, tak przygotowaną głowę przyklejamy na wyklejony z waty tułów. 

 

6.  Zajęcia ruchowe 

Tematem naszych ćwiczeń są ogólnorozwojowe ćwiczenia całego ciała. 

Poniżej zamieszczam link do filmu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń z trenerką. 

Miłej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o 

 

                               Anna Filar 

 

7. Gra matematyczna „LICZBY PARZYSTE” 

 

Adres strony z grą : https://www.gry-matematyczne.pl/liczby-parzyste-gra.html 

W grze może brać udział dowolna liczba graczy. 

Przyciskamy START, pojawia się tablica z liczbami. Zadaniem gracza jest wybranie tylko liczb 

parzystych ( LICZBA PARZYSTA – każda liczba całkowita, która dzieli się przez 2 ). 

Następnie klikamy SPRAWDZAM. Jeżeli udzieliłeś poprawnej odpowiedzi, pojawi się 

uśmiechnięta buźka, jeżeli błędnie zaznaczyłeś liczby, ponownie pojawi się tablica z 

podświetlonymi na czerwono błędami. Następnie klikamy w pomarańczowy guzik i gra zaczyna się 

od nowa. Zasady gry można ustalić samemu; np. osoba, która udzieliła błędnej odpowiedzi odpada         

z gry, a pozostali grają dalej. Zwycięzcą zostaje ten, który nie popełnił błędu. 

 

          Halina Jarowska 

 

8. Zabawa logiczno – skojarzeniowa: 

 

-  Co kojarzy ci się ze słowem „słońce”? 

-  Co kojarzy ci się ze słowem „rodzina”? 

- Co kojarzy ci się ze słowem „drzewo”? 

- Co kojarzy ci się ze słowem „ulica”? 

https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o
https://www.gry-matematyczne.pl/liczby-parzyste-gra.html


Dzieci siedząc w domach mogą wspólnie z rodzeństwem i rodzicami bawić się słowami, 

wymyślając własne wyrazy. Można ustalić zasady tej zabawy, np. kto wymyśla wyrazy? (po kolei 

każdy uczestnik), wyrazy zaczynają się spółgłoską, wyrazy zaczynają się samogłoską itp. 

 

 

 

                            Agata Hetman 


