PROPOZYCJE ZABAW W DOMU
DRODZY UCZNIOWIE!

1. Flashlight journey – wybierz się w podróż sam lub z towarzyszem i nazywaj po angielsku rzeczy,
które widzisz na swojej drodze. Możesz to zrobić podczas spaceru czy porządkując swój pokój .
Nazywaj rzeczy, które widzisz, ale użyj również swojej wyobraźni i stwórz wokół siebie świat
pełen kolorów, przygód, a może też dziwnych stworów?
Jeśli jesteś zmęczony, wieczorem, stosując rekwizyt, jakim jest latarka, możecie robić cienie na
ścianie i zgadywać jakie zwierzęta czy przedmioty znajdujecie w podróży.
Katarzyna Banaś

2. Snuj się snuj bajeczko.
Rodzic wprowadza nastrój i zaczyna opowiadać wymyśloną bajkę np. dawno, dawno temu, za
lasem w maleńkiej chatce mieszkała dziewczynka... następnie dziecko opowiada dalej dodając
swoją opowieść, potem następne dziecko dodaje własną wersję bajeczki. Na końcu wszyscy
podejmują próbbe odtworzenia całej bajki. Mogą odegrać ją formie dramy, scenki rodzajowej lub
pantomimy.
3. Zabawa "Kto ma więcej piegów".
Do zabawy będzie potrzebny stoper, dziurkacz, kolorowy papier. oraz mała miska z wodą. Za
pomocą dziurkacza uzyskujemy kolorowe papierowe kółeczka, trzeba ich dosyć dużo (zależy od
ilości uczestników).
Gracze łączą się w pary. Jeden uczestnik pełni rolę piegusa, drugi odpowiada za naklejanie piegów.
Tuż przed rozpoczęciem zabawy każda para ma przed sobą miseczkę z wodą i wsypanymi do niej
papierowymi piegami.
Rodzic ustawia stoper na pół minuty, a na sygnał "start" wyznaczona do tego celu osoba zaczyna
naklejać piegi na twarzy dziecka. Po upływie wyznaczonego czasu, sędzia - rodzic liczy piegi.
Wygrywa para z największym piegusem.
4. SOS dla Ziemi.
Wspólnie z całą rodziną wykonanie plakatu na dużym kartonie na temat: "SOS dla Ziemi" dowolną
techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych środków.

Marta Ziaja
5. Piosenka "Jedzie pociąg".
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
Wysłuchaj piosenki "Jedzie pociąg", naucz się ją śpiewać. Pobaw się z muzyką.

6. Zabawa "Równowaga"
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
Wysłuchaj tekstu piosenki, ćwicz do muzyki według podanego wzoru.
7. Indiański taniec
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
Zatańcz "Indiański taniec" w taki sposób jak pokazują dzieci w piosence.
Katarzyna Janus

8. Gra matematyczna „Gdzie jest piłka?”
adres strony : https://www.gry-matematyczne.pl/gdzie-jest-pilka.html
Gra przeznaczona jest dla dowolnej liczby graczy, którzy wykażą się dobrą znajomością kierunków.
Zasady gry :
Po wciśnięciu przycisku START pojawia się plansza z trzema rzędami parasoli oraz informacją
gdzie ukryta jest piłka. Na dole ekranu znajduje się piłka oraz strzałki za pomocą których
przesuwamy piłkę pod wskazany parasol. Może być na górze, na środku, na dole. Za umieszczenie
piłki pod prawidłowym parasolem otrzymujesz punkt.
Po umieszczeniu piłki pod wskazanym „adresem” parasola kliknij napis „sprawdzam”, aby udzielić
odpowiedzi. Jeżeli prawidłowo umieścisz piłkę plażową pod odpowiednim parasolem po
sprawdzeniu wyświetli się kolorowa piłka. Jeżeli popełniłeś błąd – plansza się zatrzęsie.
Jeżeli w grze bierze udział kilku graczy to można np. ustalić, że gramy trzy serie do pierwszego
błędu. Po zakończeniu podliczamy ilość zdobytych punktów. Wygrywa ten kto zdobył ich
najwięcej.
( Spacja - powiększenie gry )
Halina Jarowska

9. Łamigłówki mądrej główki i zabawy z ortografią
Cele:
- dziecko kształtuje logiczne myślenie, spostrzegawczość;
- dziecko utrwala swoja wiedzę i umiejętności;
- dziecko rozwija fantazję, zainteresowania i zdolności.
- dziecko jest kreatywne.
https://www.youtube.com/results?search_query=Marta+Wojtan+-+Wiosenne+drzewo- różne
techniki plastyczne

Źródło:
"Zabawy z ortografią" - Iwona Fechner - Sędzicka
"Rusz głową" - Anna Podgórska

10. Zabawy z ortografią

Agata Hetman

11. Czas na ruch
Temat: Turbo spalanie
Zapraszam do treningu całego ciała
link:
https://www.youtube.com/watch?v=RvuZaEq0esU

12. Zajęcia plastyczne
„Zamek z bajki „
Inspiracją mogą być przykłady bajek, w których pojawia się zamek. Wykonując zadanie należy
uwzględnić cechy charakterystyczne budowli (kształt, kolor, przestrzeń-otoczenie). Technika
wykonania: kredki ołówkowe, pastele olejne, pisaki.
Po powrocie do szkoły zrobimy wystawę waszych prac.
13. Wierszyk
Po rozwiązaniu działań i wpisaniu słów w odpowiednie miejsce, powstanie wierszyk. Mam
nadzieję, że szybko poradzicie sobie z odgadnięciem.
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