
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU 

 

DRODZY UCZNIOWIE! 

 

 

1. Anagram - napisz dużymi literami wyraz WIELKANOC 

spróbuj sam lub z rodzeństwem utworzyć jak najwięcej 

nowych wyrazów wykorzystując litery z podanego wyrazu. 

Litery mogą się powtarzać. 

 

2. Pudełko pełne czasowników. 

Do pustego pudełka wrzuć karteczki z różnymi czasownikami 

(np. skakać, tańczyć, śpiewać, klaskać itp.). 

Poproś rodzeństwo o losowanie po jednym wyrazie. 

Po losowaniu wykonujcie daną czynność. 

Karteczki można ponownie wrzucać do pudełka i dalej losować. 

Zabawa trwa dalej. 

 

                Marta Ziaja 

 

 

3. Zabawa muzyczno ruchowa "Mam chusteczkę haftowaną" 

Pobaw się z rodzeństwem lub opiekunami. 

Poproś o wyszukanie w internecie strony, 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 

Zatańcz i zaśpiewaj. 

 

4. Zabawa muzyczno ruchowa z krzesłami 

Na środku pokoju ustaw w kole krzesła. Krzeseł ma być o jedno mniej niż uczestników zabawy. 

Poproś kogoś dorosłego o włączenie dowolnej melodii (jeśli potrafisz, zrób to sam). Kiedy brzmi 

muzyka wszyscy tańczą dookoła krzeseł. Gdy muzyka cichnie wszyscy starają się znaleźć wolne 

krzesło i na nim usiąść. Kto nie znajdzie miejsca odpada z zabawy. Zabawę powtarzaj aż do 

wyłonienia zwycięzcy. 

 

 

                        Katarzyna Janus 
 

 

5.Zabawy ruchowe 

Ruch ma na celu utrzymanie naszego zdrowia w jak najlepszej kondycji, dlatego dziś proponuje 

indywidualne ćwiczenia z trenerem. Wystarczy włączyć poniższy link i na ekranie pojawia się 

trener z który razem z wami ćwiczy. Z boku zegar odlicza czas, aby każde ćwiczenie wykonać 

dokładnie tyle samo. Poniżej link. Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz9d7By2ytQ 

 

 

6. Warsztaty eksperymentalne, czyli jestem małym chemikiem.   

Przepis na domowe barwniki. 

Do wykonania potrzebne będą: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY
https://www.youtube.com/watch?v=Tz9d7By2ytQ


- różnokolorowa bibuła 

- woda 

Do szklanek wrzucamy dość dużą ilość bibuły, która następnie zalewamy wodą. Za pomocą łyżki 

ściskamy bibułę tak, by dała z siebie jak najwięcej koloru i gotowe!!! 

świetnymi barwnikami są soki: z buraków, z pomidorów, z marchewki :) 

Miłej zabawy! 

 

          

          Anna Filar 

 

7. “Angry, sad, mad with Mr.Orlando” 

Jest to krótki wesoły film w języku angielskim o tym, jak można sobie poradzić gdy np. czujemy 

złość lub smutek Po obejrzeniu można również zagrać w gry, które są umieszczone pod filmem. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/angry-sad-and-mad 

 

          

                 Katarzyna Banaś 

 

8. Łamigłówki. 

Strona poświęcona między innymi łamigłówkom związanym z liniami. Mnóstwo ciekawych 

ćwiczeń dla najmłodszych. 
https://www.grajteraz.pl/rysowanie-i-linie 
 

       

                Barbara Hajdo 

 

 

 

 

9. Gra matematyczna – cyfry rzymskie 

gry-matematyczne.pl/gra-liczby-rzymskie.html 

Gra polega na zastąpieniu liczby zapisanej za pomocą znaków rzymskich jej odpowiednikiem 

w zapisie arabskim ( np. XI to 11). W grze może brać udział dowolna liczba graczy. Aby 

uatrakcyjnić grę można wprowadzić zasadę gry na czas ( np. wygrywa ten kto udzielił 

najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie ). 

 

Opis gry : 

otwieramy grę wpisując adres strony i naciskamy START. Następnie 

ze stosu cegieł wybieramy tę na której zapisana jest taka sama liczba jak liczba pojawiająca się nad 

głową rzymskiego żołnierza odbudowującego Rzym. 

 

 

 

              Halina Jarowska 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/angry-sad-and-mad
https://www.grajteraz.pl/rysowanie-i-linie


 

10. Wykonaj polecenia 

 

 
 

          Agata Hetman 


