
 

 

PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

1. How to make a pompom?– czy lubicie robić dekoracje? Czy wiecie jak zrobić pompon z 

włóczki? Połączcie naukę języka angielskiego z kreatywną pracą. W anglojęzycznym filmie 

zobaczycie jak można zrobić kolorowe i trwałe pompony, które później mogą posłużyć Wam do 

dekoracji. Po obejrzeniu filmu możecie również zagrać w dwie gry, które sprawdzą Wasze 

zrozumienie filmu. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-pompom 

 

          Katarzyna Banaś 

 

 

2. Reklama siebie. 

Dziecko wyobraża sobie, ze jest jakimś produktem, który najlepiej odzwierciedla jego temperament 

i osobowość np. jest samochodem określonej marki, jogurtem, napojem, a następnie wykonuje 

plakat reklamowy "samego siebie" podkreślając walory "zakupu". Brat lub siostra prezentują 

własne pomysły na autoreklamę. 

 

3. Gra z taśmą. "Kto szybciej wejdzie na górę". 

Pomoce: miary krawieckie, tyle ilu jest uczestników, klamerki do bielizny, tyle ile jest zawodników, 

kostki do gry, 2 sztuki dla każdego uczestnika. 

Każdy uczestnik otrzymuje jedną miarkę krawiecką, jedną klamerkę i 2 kostki do gry. Klamerki 

należy wpiąć w miejsce liczby 1. Na umówiony sygnał wszyscy jednocześnie wyrzucają 2 kostki. 

Po odczytaniu sumy kropek przesuwają klamerkę na miarce o tyle miejsc do góry. Wygrywa ten 

który szybciej dotrze do miejsca oznaczonego cyfrą 150. 

 

          Marta Ziaja 

 

4.Piosenka dla mamy. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0 

Naucz się śpiewać piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej pt."A ja wolę moją mamę". Zaśpiewaj 

piosenkę swojej mamie w Dniu Matki. 

5. Piosenka do tańca. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tcI6L8YuSAA 

Wysłuchaj kolejnej piosenki dla dzieci z repertuaru Majki Jeżowskiej pt."Na raz, na dwa". 

Zaśpiewaj według wzoru i zatańcz do rytmu piosenki. 

 

          Katarzyna Janus 
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6. Gra „Rozsypane dropsy” 

Gra polega na zaznaczaniu dropsów sprawdzając wielkość i kolor. 

 

 adres strony: https://www.gry-matematyczne.pl/rozsypane-dropsy.html 

Zasady gry : 

W górnej części gry ( na wysokości napisu „punkty” ) znajdują się wskazówki, które dropsy należy 

zaznaczyć. 

Pokazane są trzy szare dropsy i jeden w losowo wybranym kolorze. 

Zaznaczamy dropsy o wielkości ciemnoszarego dropsa i o kolorze losowo wybranego dropsa 

znajdującego się tuż obok szarych. Po zaznaczeniu dropsów o danej wielkości i kolorze klikamy 

przycisk SPRAWDŹ . Źle zaznaczone lub nie zaznaczone dropsy zostaną wskazane poprzez czarny 

obrys i animację.  Jeżeli dropsy zostały poprawnie wybrane na górze pojawi się liczba zdobytych 

punktów. Gra przeznaczona jest dla dowolnej liczby graczy. 

 

          Halina Jarowska 

 

 

7. "Ćwiczenia ruchowe dla rodziców i dzieci". Mały sportowiec w domu" 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds&t=656s 

drugi: "Laurka na Dzień Mamy z serc". 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=laurka+dla+mamy+z+serc 

Cele: 

- dziecko zna role społeczne odgrywane przez członków rodziny; 

- dziecko wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną; 

- dziecko rozwija sprawność i aktywność ruchową we współpracy z rodzeństwem; 

- dziecko zaspokaja naturalną potrzebę ruchu; 

- dziecko usprawnia małą i dużą motorykę. 

 

             Agata Hetman 

 

8. Kodujemy w domu. 

Cel: Nauka kodowania przez zabawę. 

Umiejętności: Poprawne wykonywanie poleceń według instrukcji. 

 

Zadanie: Odkrywanie świata kodowania przez zabawę w domu. 

 

Zabawa polega na wspólnym, naprzemiennym wypełnianiu kartki kolorowymi figurami 

geometrycznymi, np. trójkątami, kwadratami, prostokątami, kołami. 

 

INSTRUKCJA: 

file:///C:/Users/User/Downloads/zabawa01_geometryczne_rysowanie%20(2).pdf 

 

Źródło: 

https://koduj.gov.pl/zabawy-dla-rodzicow-i-dzieci/ 
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9.  Zabawa w algorytmy - jak narysować kota? 

Cel: Tworzenie algorytmów na kartce. 

Umiejętności: Pisanie poleceń w odpowiedniej kolejności tak, aby uzyskać dany efekt. 

 

Zadanie: 

Tworzenie poleceń, czyli sekwencji, które komputer będzie wykonywał podczas trwania programu. 

Przy sekwencjach dziecko ćwiczy także kolejność wydawania i wykonywania poleceń. 

Zabawa polega na zaplanowaniu na kartce kolejnych etapów rysowania np. kota. 

 

INSTRUKCJA: 
file:///C:/Users/User/Downloads/zabawa04_jak_narysowa%C4%87_kota.pdf 

 

Źródło: 

https://koduj.gov.pl/zabawy-dla-rodzicow-i-dzieci/ 

  

          Barbara Hajdo 
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