
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

 

 

1. Scrapbooking – ozdabianie zdjęć. Komponowanie atrakcyjnego tła dla zdjęć. 

 

Cel: rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni plastycznej z wykorzystaniem papieroplastyki. 

Źródło:Irena Kowalczyk "Zajęcia papieroplastyczne" 

 

            

 

            

 

                Barbara Hajdo 

 

 

2.Planszowa gra anglojęzyczna „Treasure” 

https://www.eslgamesplus.com/age-how-old-esl-interactive-board-game/ 

 

Gra służąca powtórzeniu liczebników oraz pytań i odpowiedzi dotyczących wieku. 

 

Celem gry jest dojście do skarbu („treasure”), 

https://www.eslgamesplus.com/age-how-old-esl-interactive-board-game/


Aby rozpocząć grę należy kliknąć na kostkę i gdy nasz statek dopłynie do odpowiedniego miejsca 

pojawi się okienko, w którym trzeba zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Jeśli odpowiedź będzie 

poprawna kontynuujemy grę (klikamy na kostkę). Jeśli odpowiemy źle – cofamy się na start. 

Strzeżcie się wysp wulkanicznych i piratów! 

 

           Katarzyna Banaś 

 

3. Zajęcia ruchowe 

Na dzisiejszym treningu zajmiemy się w największym stopniu mięśniami brzucha. 

Zapraszam do ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=4yKbW6NBbN8 

 

4. Domowa dmuchawka 

Do wykonania potrzebne będzie: 

       - kubeczki jednorazowe (plastikowe lub papierowe), 

      - słomki, 

      - rękawiczki jednorazowe, 

      - czarny marker, 

      - narzędzie do przekłucia  (np. metalowy patyczek, lub gwóźdź), 

      - szerokie gumki recepturki, 

  

Sposób wykonania: 

Zaczynamy od wykonania zająca- przyklejamy od tyłu do rękawiczki jej środkowy palec, a z 

przodu sklejamy ze sobą dwa krańcowe palce. Następnie markerem dorysowujemy oczy, nos 

(możemy także przykleić gotowe) i wąsy, buzie zająca. W kubeczku robimy dziurkę i wkładamy do 

niej plastikową rurkę. Gotowego zajączka  nakładamy na kubek, obwijając gumką recepturką.  I 

gotowe. Szybka i prosta w wykonaniu zabawka, a przy tym ćwiczy płuca. Poniżej przykładowy 

zajączek. 

 

  
Żródło:  https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/skaczace-zajace-pomysl-na-zabawke-logopedyczna-

dla-dzieci-diy.html 

            

            Anna Filar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yKbW6NBbN8
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/skaczace-zajace-pomysl-na-zabawke-logopedyczna-dla-dzieci-diy.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/skaczace-zajace-pomysl-na-zabawke-logopedyczna-dla-dzieci-diy.html


5. 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. 

 

6. 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 

7. Zabawa muzyczno ruchowa pt." Duży i mały skok". 

Wysłuchaj piosenki "Duży i mały skok". 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

Słowa piosenki podpowiedzą Ci jak ćwiczyć do muzyki.  

 

8. Zabawa muzyczno ruchowa pt."Najpierw skłon". 

Wysłuchaj piosenki. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Poćwicz z dziećmi do muzyki według podanego wzoru. 

 

 

           Katarzyna Janus 

 

9. Gra matematyczna „ SZYBKIE ILOCZYNY ” 

Adres strony z grą:  https://www.gry-matematyczne.pl/szybkie-iloczyny.html 

 

W grze „Szybkie iloczyny” może brać udział dowolna liczba graczy. Gra polega na obliczeniu 

wyników dwóch działań i wstawieniu odpowiedniego znaku    „ < ”  „ = ”   lub  „ > ” pomiędzy 

dwoma iloczynami. 

Po włączeniu gry przyciskiem START na planszy pojawiają się dwa działania na górze i dole 

planszy oraz trzy znaki :  większy – „>”  , równy –„=” i mniejszy – „<”. Obliczenia wykonujemy   

w pamięci i następnie wybieramy odpowiedni znak, który należy wstawić pomiędzy dwoma 

iloczynami :  <  ,  =  ,  > i klikamy na niego. 

Np. 3 · 4 = 12    ( obliczamy wynik w pamięci )       3 · 5 = 15   ( obliczamy wynik w pamięci )   

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.gry-matematyczne.pl/szybkie-iloczyny.html


 ( klikamy znak    <     bo    12   <    15 ) 

        3 · 0 = 0                                                                 0 · 5 = 0 

 ( klikamy znak    =     bo    0   =    0 )                                                

W prawym górnym rogu planszy będzie pojawiać się liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi.   

W lewym górnym rogu planszy znajdują się trzy serduszka. Jeżeli popełnimy  błąd znika jedno 

serduszko. Po udzieleniu trzech błędnych odpowiedzi, gra kończy się i możemy ją zacząć od nowa.  

Jeżeli w grze bierze udział kilku graczy to wygrywa ten, który udzielił najwięcej poprawnych 

odpowiedzi. 

 

           Halina Jarowska 

 

10. Skacząca żabka 

youtube/results?search_query=origami+żaba+skacząca Żabazpapieru/OrigamipapaerFrog 

 

           Agata Hetman 

 


