
PROPOZYCJE   ZABAW   W  DOMU  
 

 
1. Pierścień Saturna. 
    Wykonaj pierścienie wycinając zewnętrzną część papierowych talerzyków  
    i owijając je folią aluminiową. Aby zrobić Saturna puszkę po kawie owiń  
    folią, na wierzchu połóż niewielką piłkę. Piłka stanie się Saturnem bez  
    pierścieni. Kolejno z rodzeństwem rzucajcie  swoje pierścienie tak, by 
    trafić ich środkiem w piłkę. Każdy komu się to uda, zdobywa jeden punkt. 
    Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 10 punktów. 
 
2. Parasole. 
    Zabawa jest przeznaczona dla dwóch osób. Najlepiej wykorzystać do niej  
    guziki o różnej wielkości. Zadaniem graczy jest ułożenie na rozłożonych 
    palcach ręki jednego z nich jak najwięcej ilości guzików. Każdy guzik to  
    jeden punkt, oczywiście punktacje można uzależnić od wielkości guzików 
    i tak 3 pkt. - duży guzik, 2 pkt. - średni, 1 pkt. mały. To gracz, któremu 
    układane są na ręce guziki decyduje, kiedy należy przestać je układać. 
    Jeśli spadną mu z ręki a on nie zatrzymał wcześniej gry otrzymuje 0 pkt. 
    Teraz następuje zmiana ról w nakładaniu guzików. 

Marta Ziaja 
 

 Piosenka "Idziemy do ZOO". 
Wysłuchaj piosenki "Idziemy do ZOO" 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 
Zaśpiewaj piosenkę według wzoru, zatańcz do jej rytmu. 
 

Katarzyna Janus 
 

 

 

 Drzewko z odcisku dłoni 

 
 

To pomysł pozwalający na puszczenie wodzy fantazji, zabawę kolorami i 

świetną zabawę – wszystko może być wykonane przez Twoją pociechę, 

ponieważ niepotrzebne są żadne ostre narzędzia. 

  

 

Przygotuj: 

 białą kartkę papieru 

 farby we wszystkich jesiennych kolorach 

 patyczki kosmetyczne 



 
fot. https://www.artycraftykids.com/art/autumn-handprint-tree/ 

1. Odrysuj dłoń dziecka na kartce, używając ołówka lub cienkiego długopisu. 

Następnie zamaluj kształt brązową farbą.  

 
fot. https://www.artycraftykids.com/art/autumn-handprint-tree/ 

2. Czas na zabawę kolorem! Maczając patyczki kosmetyczne, końcówkę 

długopisu lub nawet palce w farbach, odciskajcie na kartce różnokolorowe 

ślady imitujące liście. 



  

  

Zasada jest tylko jedna: nie da się przesadzić z kolorami! 

 

 

Źródło : https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1044099d.html 
 

 

 Bożena Wach  

 
 
 
 
 
 
 

Leśne scrable.  

Wpisywanie nazw drzew połączone z krzyżowaniem wyrazów. 

Pomysł p. Kulczyckiej 

 



 
 
 
 
 



 
 

 
 

Źródło: Superkid 
Ida Kulczycka 

 
  



 
 

1. „Reakcja łańcuchowa” – Dzieci stoją tak, aby się widzieli. Jedno dziecko odwraca się 
plecami do innych. Prowadzący wskazuje drugie dziecko, które staje się nauczycielem 
tańca. Kiedy prowadzący odtworzy muzykę, nauczyciel tańca inicjuje taniec, który 
reszta grupy naśladuje. Kiedy odgadujący domyśli się, kto jest nauczycielem tańca, 
role powierza się innemu dziecku. Zmieniamy tez osobę odgadującą. 

 
2.  „Wyścig z balonem” – dzieci przekazują sobie balon każdą częścią ciala, tylko nie 

rękami. 
 

3.  „Ogonki” – wkładamy szarfę lub chusteczkę za pas, tak aby było ją widać. Druga 
osoba musi ją wyciągnąć w określonym czasie. 

 
 

4. Najpiękniejsze miasta –Lublin 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=JRVMBQC1KoU 
 

5.  „Berek z piłką” – Jedno dziecko jest berkiem i ono ma piłkę. Reszta dzieci biega po 
wyznaczonym terenie. Berek rzuca piłkę w kogoś..Ten w kogo trafi zostaje berkiem 
 

6. „Berek zakute samoloty”  -  Dzieci biegają po wyznaczonym terenie. Kogo berek 
dotknie dziecko złapane staje się samolotem i staje ono w rozkroku z rękami w bok. 
Aby dziecko „odkuc” trzeba przejść pod jego nogami. Zmiana berka. 
 
 

Katarzyna Wstępnik 
 


