
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU 
 

 
1. 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. 
 
2. 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 
 

Zabawy muzyczno - ruchowe 
 
1. "Kto jak skacze - wygibasy z naszej klasy": 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 
Zatańcz według instrukcji, która jest wskazana w słowach piosenki. 
 
2. "Skaczemy, biegamy": 
link: https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 
Poćwicz do muzyki zgodnie ze wskazaniami w słowach piosenki. 

 
 
Katarzyna Janus 
 

  



„Ciuciubabka” - Zawiążcie wybranemu dziecku na oczach chusteczkę lub 
zasłońcie w inny sposób. Jego zadaniem jako ciuciubabki – jest złapać osoby, 
które w międzyczasie starają się umknąć. Na tym jednak nie kończcie! Gdy już 
dzieci zostaną złapane, pozwólcie na chwilę zdjąć ciuciubabce zasłonę z oczu. 
Niech zobaczy, kogo złapała i jak wyglądają te osoby. Następnie niech znów 
zasłoni oczy. W tym czasie złapane dzieci mieszają się. Ciuciubabka musi 
spróbować zgadnąć tożsamość dzieci, pomagając sobie jedynie dotykiem – 
sprawdzając długość włosów, czy fakturę ubrania. 

 
 
 
 

Bożena Wach  
 
 
 

  



Wytnij monety i banknoty. Wykorzystuj je do zabaw w kupowanie.  
 

 
 

Ida Kulczycka 
 

  



 
 

1. „Przebieganie pod chustą” - uczestnicy trzymają chustę za uchwyty, podnoszą ją lub 
opuszczają. Prowadzący wskazuje, kto ma zmienić miejsce.. W momencie, kiedy 
chusta jest wysoko podniesiona – dzieci przebiegają pod nią i zamieniają się 
miejscami. 

 
2.  „Owocowa gra” -  uczestnicy podzieleni są na kilka rodzajów owoców, np. gruszki, 

brzoskwinie, wiśnie, pomarańcze. Prowadzący stoi obok, a grupa wachluje chustą. 
Gdy jest wysoko, prowadzący wymienia nazwy dwóch owoców – te osoby 
przebiegają pod chustą. Gdy padnie hasło „OWOCE", wszyscy zmieniają miejsce.  

 
3.  „Szukaj zwierzątka" – ktoś opisuje zwierzątko, które dziecko ma znaleźć w 

pomieszczeniu. Zamiast zwierzątka może być każdy inny przedmiot.  
 

4. Najpiękniejsze miasta – Przemyśl 
 

 http://visit.przemysl.pl  
 

5.  „Kalambury z bajkami". Zabawa polega na tym, że jeden uczestnik pokazuje 
przeciwnej drużynie tytuł jakiejś bajki lub postać z niej, przy czym może 
komunikować się jedynie za pomocą gestów, bez używania słów. 

 
6. „Podchody” - Gra polega na tym, że jedna grupa ucieka i zostawia po sobie ślady, 

zadania do rozwiązania, a druga grupa przy pomocy wskazówek musi odnaleźć 
uczestników pierwszej drużyny. 

 
Katarzyna Wstępnik 


