
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

1. How to make a bookmark? – czy lubicie czytać książki? A czy zdarza Wam się zapomnieć, na 

której stronie skończyliście czytać? Może czas na własnoręczne wykonanie zakładki do książki? 

Połączcie naukę języka angielskiego z kreatywną pracą. W poniższym filmie zobaczycie jak można 

zrobić ciekawe zakładki. Po obejrzeniu filmu możecie również zagrać w dwie gry, które sprawdzą 

Wasze zrozumienie filmu. 

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

 

 

           Katarzyna Banaś 

 

2. Bezpieczeństwo dzieci nad wodą. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

Wysłuchaj zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. 

 

3. Bezpieczeństwo w górach. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Wysłuchaj zasad bezpiecznego zachowania się w górach. 

Pamiętaj aby stosować się do wszystkich przedstawionych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. 

 

4. Piosenka "Niech żyją wakacje". 

Wysłuchaj piosenki "Niech żyją wakacje" 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Naucz się śpiewać piosenkę według wzoru. 

 

           Katarzyna Janus 

 

5. 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 

 

6. Wykonanie pracy plastycznej "Wakacyjne krajobrazy". 

Na kartce z bloku dzieci naklejają kaszę mannę lub kaszę gryczaną.  

Tworzą w ten sposób plażę lub góry. Z kolorowych gazet naklejają na kaszę  

różne pasujące obrazki. Powstają krajobrazy górski i morski. 

 

           Marta Ziaja 

 

 

7. Gra matematyczna „Robot Edi” 

adres strony : https://www.gry-matematyczne.pl/robot-edi.html 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-bookmark
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://www.gry-matematyczne.pl/robot-edi.html


 

Gra polega na wskazaniu z ilu elementów jest zbudowany robot EDI w wybranym kolorze. Po 

wciśnięciu przycisku START na planszy po prawej stronie pojawia się migająca kropka , a poniżej 

niej liczby. Migająca kropka wskazuje w jakim kolorze należy policzyć elementy robota. 

Przykładowo – migająca kropka jest w kolorze czerwonym – tak więc zadanie polega na policzeniu 

wszystkich czerwonych elementów. Gra ćwiczy spostrzegawczość. 

 

              Halina Jarowska 

 

 

 

8. Wykonujemy logopedyczną żabkę. 

 

Cel: Doskonalenie sprawności manualnej w zakresie prac plastycznych z wykorzystaniem papieru. 

 

Źródło: 

 

http://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2017/03/logopedyczna-zabka.html 

 

 

9. Wykonujemy słynne budowle z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. 

 

Cel:   

 

- wykorzystanie  różnych źródeł wiedzy w celu zapoznania się z informacjami na temat sławnych 

budowli, 

 

- kształcenie umiejętności korzystania z wyszukiwarki internetowej- doskonalenie sprawności 

manualnej 

 

Źródło: 

 

https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2016/10/7-budowli-swiata-dziecko-na-warsztat.html 

 

                         Barbara Hajdo 

 

 

10. Przesyłam załącznik "Zabawy z matematyką". 

 

Cele: 

- dziecko rozwija fantazję, zainteresowania i zdolności; 

- dziecko doskonali techniki rachunkowe, logiczne myślenie i spostrzegawczość; 

- dziecko rozwija matematyczne uzdolnienia. 

 

Źródło: 

- "Zadania i łamigłówki dla dobrze myślącej główki" - Jadwiga Dejko 

- "160 pomysłów na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów w klasach I - III" - Jadwiga 

Stasica 

http://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2017/03/logopedyczna-zabka.html
https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2016/10/7-budowli-swiata-dziecko-na-warsztat.html


 
 



 
 

          Agata Hetman 


