
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

1. Wspólne czytanie 

Poproście rodziców lub rodzeństwo i wspólnie przeczytajcie swoją ulubioną bajkę. Możecie 

zrobić zawody, kto najładniej czyta!!! 

2. Jestem autorem:) 

Spróbujcie sami, z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa stworzyć własną historię – 

bajkę, opowiadanie. A może baśń? Wymyślcie bohaterów, miejsce i czas akcji. Pięknym 

dodatkiem będzie stworzenie ilustracji do Waszej bajki. Mogą się one stać przyczynkiem do 

stworzenia przedstawienia teatralnego:). 

3. Kukiełkowy teatrzyk 

Mamy pomysł, mamy bohaterów, mamy akcję... Zrób kukiełki do Twojej bajki. Prosta 

kukiełka na rękę może być zrobiona praktycznie z każdego materiału, jaki sobie wymyślisz. 

Spróbuj użyć filcu lub innej tkaniny, by zrobić ludzką kukiełkę i odpowiedniego koloru 

futerka, by zrobić kukiełkę - zwierzątko. O pomoc poproś starsze rodzeństwo, mamę lub 

babcię. 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

* guziki 

* wstążki 

* igła do haftowania 

* koraliki 

* tektura lub karton 

* spinacze krawieckie 

* nici do haftowania 

* filc 

* futerko 

* klej 

* maszyna do szycia 

* igły i nici do maszyny 

* nożyczki 

* ołówek 



* sztywny papier - brystol 

* linijka  

 Ołówkiem narysuj wzór kukiełki na brystolu lub średnio twardej tekturze. Rysuj i poprawiaj 

aż do czasu, gdy stworzysz dokładnie taki wizerunek, jaki chciałbyś, aby miała Twoja 

kukiełka. 

 Narysuj głowę i szyję, potem dorysuj ramiona. Ramiona mogą być odgięte do przodu lub do 

tyłu, ustawione pod kątem 90 do reszty ciała. 

 Upewnij się, że szerokość i długość ramion/rąk kukiełki jest na tyle duża, by zmieściły się 

tam twoje palce i dłoń zwinięta w pięść. Uformuj tak głowę pacynki, aby wygodnie było 

włożyć tam palec, inaczej nie będzie „wygodna” dla twojej ręki. 

 Narysuj linie od ramion, aż do planowanego końca długości kukiełki. Ostateczna długość 

kukiełki nie powinna być większa niż odległość od palca, który będzie przytrzymywał głowę 

do łokcia. 

 Wytnij narysowany kontur dokładnie po liniach. 

 Przygotuj materiał, złóż go prawą stroną do środka, ułóż wycięty szablon kukiełki, przypnij 

szpilkami, aby się nie przesuwał i wytnij. Usuń szpilki. 

 Zanim zszyjesz kukiełkę – wyhaftuj/ lub umocuj oczy, buzię, nos w miejscu, gdzie będzie jej 

twarz. Po zszyciu kukiełki będzie ci trudniej wyhaftować te detale. 

 Możesz zrobić twarz kukiełki z filcu lub innego materiału o innej teksturze niż ten, z którego 

wyciąłeś całą kukiełkę. Filc przyklej klejem, gdyż jest go dość trudno przyszyć ze względu na 

jego grubość. Inne drobiazgi jak guziki, wstążki, koraliki, włóczka mogą być także użyte do 

stworzenia twarzy i włosów kukiełki. 

 Po ukończeniu twarzy kukiełki złóż dwie części materiału tak, by stykały się prawą stroną i 

całkowicie się pokrywały. Zepnij szpilkami. 

 Przeszyj wzdłuż obu boków około 0,5 cm od krawędzi materiału. Nie zszywaj dolnej części, 

w którą będziesz wkładać rękę. Obszyj również krawędzie dookoła głowy kukiełki. 

 Przewróć materiał na prawą stronę. Tępą stroną ołówka wypchnij wszystkie wąskie elementy 

np. uszy kukiełki. 

 Dolną krawędź podwiń, aby się nie strzępiła, przeszyj na maszynie. Kukiełka jest gotowa. 

Anna Filar 

4. Tworzenie własnych puzzli: 

- narysuj dowolny obrazek na kartce A4; 

- pomaluj go kredkami; 

- potnij obrazek na drobne części; 



- pomieszaj części i spróbuj go ułożyć tak, jak narysowałeś. 

 

5. Zabawa dla rodzeństwa „Zaczarowana piłeczka” 

- przygotujcie duże pudełko lub kosz na pranie i piłeczkę- pojedynczo wrzucajcie piłeczkę do 

pudełka; 

- liczcie ile rzutów celnych wykona każde z was w ciągu 1 minuty; 

- wygrywa ten kto wykona więcej rzutów; 

- zabawę powtarzamy; 

 

6. Dmuchamy piórko: znajdź piórko lub cienką bibułkę, staraj się dmuchać piórko w górę i 

utrzymać go jak najdłużej w górze. 

Marta Ziaja 

 

7. Śpiewanki dla dzieci - zaśpiewaj i zatańcz. 

"Stary niedźwiedź mocno śpi" 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 

 

8. Zabawa muzyczno - ruchowa "Zatrzymaj się" dla całej rodziny. 

Poproś kogoś dorosłego o włączenie ulubionej piosenki (możesz to zrobić sam). 

Kiedy brzmi muzyka, wszyscy uczestnicy zabawy tańczą, gdy muzyka cichnie, wszyscy 

zatrzymują się bez ruchu. Cisza trwa dłuższą chwilę. Kto się poruszy, odpada z zabawy. 

Zabawę powtarzamy aż do wyłonienia zwycięzcy. 

Katarzyna Janus 

 

9. Gry edukacyjne 

https://poki.pl/edukacyjne – na tej stronie znajdziecie mnóstwo fajnych gier, które nie tylko 

bawią, ale też uczą logicznego myślenia. 

Barbara Hajdo 

 

10. Gra „Która godzina?” 

W grze „ która godzina” może uczestniczyć dowolna liczba graczy. Wygrywa ten, który 

udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. 

Otwieramy grę, wpisując adres strony i naciskamy START. Po przeczytaniu wprowadzenia 

do gry naciskamy TAK. Pojawia się zegar oraz 4 godziny. Należy wybrać jedną z nich 

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
https://poki.pl/edukacyjne


odpowiadającą godzinie ustawionej na zegarze. Następnie pojawia się informacja, czy 

udzieliliśmy poprawnej, czy błędnej odpowiedzi. Grę można powtarzać wielokrotnie, gdyż za 

każdą sesją na zegarze pojawiają się inne godziny gry-matematyczne.pl/ktòra-godzina.html  

 

Halina Jarowska 

 

11. https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ 

Jest to gra anglojęzyczna polegająca na układaniu słów z wybranej kategorii poprzez 

klikanie odpowiednich liter. Po wciśnięciu "start" uczeń wybiera kategorię słówek, które 

chciałby poćwiczyć, utrwalić lub poznać. 

 

Katarzyna Banaś 

 

 

 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/

