
PROPOZYCJE ZABAW 

 

Wyścigi zakrętek 

Do tej zabawy będą potrzebne zakrętki lub kapsle z butelek po napojach i sokach. Wyznaczamy tor czy to 

na podwórku (np. rysujemy patykiem, kredą), czy też na podłodze w pokoju (układamy brzegi z kredek, 

szalików). Trasa powinna być pełna zakrętów i łuków. Każdy z zawodników ustawia swój kapsel na starcie 

i... pstryknięciem próbuje go przesunąć jak najdalej. Wygrywa osoba, która pokona trasę jak najmniejszą 
liczbą pstryknięć. Grę można trochę utrudnić w ten sposób, że jeśli w trakcie zabawy kapsel/zakrętka 

wypadnie z toru, to gracz wraca na start. Można też ustawić na torze różne drobne przeszkody (patyczki, 

listki, kamyki).  
(ZABAWA WG POMYSŁU NAUCZYCIELA.) 

 

Jednoręki pirat 

Normalne czynności stają się o wiele trudniejsze, gdy próbujemy je wykonać jedną/drugą ręką. Przygotuj 

kartki papieru i coś do pisania. A teraz wspólnie z dzieckiem narysujcie dom – jedną ręką.  Dla odmiany 

weźcie kredkę w lewą rękę (jeśli jesteście leworęczni to użyjcie ręki prawej). Potem spróbujcie jedną/lewą 
ręką zapiąć guziki w koszuli, zjeść jogurt albo się uczesać. Nie jest to łatwe, prawda?  
(ZABAWA ZNALEZIONA DAWNO TEMU W INTERNECIE, NIESTETY NIE PAMIĘTAM STRONY.) 

 

Znajdź odpowiedni kolor 

Ta zabawa może również zamienić się w konkurencję i zawody na szybkość i spostrzegawczość. Wystarczy 

do tego paleta z próbkami barw jaka dostępna jest w sklepach budowlanych. Dziecko wybiera jeden 

kartonik z próbkami koloru w różnych odcieniach i ma za zadanie znaleźć w domu przedmioty w dokładnie 

tym samym odcieniu. Może to być wszystko – zarówno kredki, czy mazaki – jak i przedmioty codziennego 

użytku. Zabawa z : www.magazynpl.co.uk 

 

Paletę barw można stworzyć w domu, używając do tego kartonu, lub zwykłych białych kartek i papieru 

kolorowego. Z kartonu lub białej kartki wycinamy paski, a na każdy pasek naklejamy prostokąty 

z kolorowego papieru wg zasady – jeden pasek, a na nim kilka odcieni danego koloru. Można również na 

pasek nakleić tylko jeden kolorowy prostokąt. Następnie wszystkie paski zszywamy zszywaczem, tak by 

można było je otwierać jak strony w książce lub dziurkujemy i przewiązujemy wstążką. Nasz wzornik 

gotowy.  (POMYSŁ NAUCZYCIELA.) 

 

Camping w domu 

Gdy nie mamy możliwości udać się na prawdziwy piknik lub jeśli przeszkadza nam w tym pogoda zróbmy 

go w domu – na podłodze. Rozkładamy koc i na nim robimy ucztę. Oczywiście wcześniej pakujemy koszyk 

ze smakołykami. Obok kocyka można zbudować namiot z krzeseł i prześcieradła lub koca. Na takim 

pikniku można zagrać w grę planszową, pośpiewać, poćwiczyć! (POMYSŁ NAUCZYCIELA.) 

 

Album przyrodniczy (encyklopedia) z rysunkami i wycinankami. 

Dzieci lubią oglądać książki przyrodnicze, lubią słuchać czytanych im ciekawostek o zwierzętach. Myślę, że 

chętnie wykonają swój album przyrodniczy. Potrzebny będzie do tego grubszy zeszyt, najlepiej czysty albo 

plik kartek zszytych spinaczami lub przedziurkowanych i związanych wstążeczka – tak by powstała 

książeczka. Zaraz za okładką, na pierwszej stronie zapisujemy (dziecko samodzielnie lub rodzic) literę A. 

przekręcamy kilka kartek, np. 5 i znowu zapisujemy na środku kartki kolejną literę – B i tak do końca 

zeszytu. Zadaniem dziecka będzie uzupełnienie albumu o rysunki zwierząt i roślin zaczynających się na 

daną literę. Można również wklejać obrazki wycinane z gazet. Taki album można również uzupełniać 
wpisywanymi ciekawostkami. Wykonanie takiego albumu/encyklopedii to praca, która zajmie dziecku 

więcej czasu. Może go uzupełniać, gdy wpadnie mu do głowy pomysł. WAŻNE, aby to dziecko rysowało, 

a nie wyręczał go rodzic. (POMYSŁ NAUCZYCIELA) 

 

Słoik aktywności 

Dobrym sposobem na nudę będzie SŁOIK AKTYWNOŚCI. To los zadecyduje w co się bawić, co robić. 
Nikt nikogo do niczego nie zmusza, to świetna zabawa, już samo losowanie jest emocjonujące. Potrzeba 

nam lirowego słoika z zakrętką. Do takiego słoika wrzucamy zapisane na karteczce aktywności, które mogą 



podjąć dzieci (a z nimi rodzice) gdy się nudzą. Najlepiej przemyśleć temat bez dzieci, bo po pierwsze będą 
mieć niespodziankę, a po drugie rodzic dostosuje pomysły do swoich potrzeb/ potrzeb dziecka. 

Najlepiej nie zmieniać wylosowanej karteczki. Los – po odczytaniu - można wrzucić ponownie do słoika, 

albo odłożyć. Po pewnym czasie dodajemy do słoika nowe aktywności, możemy też wymienić wszystkie 

losy. Poniżej kilka propozycji ze słoika dla moich dzieci. Można wykorzystać ☺. 
(POMYSŁ ZACZERPNIĘTY Z INTERNETU – DOSTĘPNY NA WIELU STRONACH) 

 

 

Wykorzystajcie pomysły na zabawy i bawcie się dobrze! 

Pani Marysia ☺ 

 

 

 

 

AKTYWNOŚCI DO SŁOIKA 

 

Oglądanie rodzinnych zdjęć i opowiadanie o nich, o osobach ze zdjęć, wspominanie. 

 

Wspólna gimnastyka. 

 

Przygotowujemy wspólnie posiłek. 

 

Pieczenie ciasteczek. 

 

Sprzątanie swojego pokoju. 

 

Gramy w grę planszową. 
 

Czytamy. 

 

Taniec do muzyki (wymyśl własny układ taneczny). 

 

Weź magnes i znajdź rzeczy, które przyciąga. 

 

Zrób samolot z papieru i puszczaj go. 

 

Ułóż własny wierszyk. 

 

Zabawa w chowanego (w domu lub na podwórku). 

 

Układamy puzzle. 

 

Podlej kwiatki. 

 

Zrób wydzierankę z kolorowego papieru. 

 

Orgiami z papieru. 

 

Sprawdź co rozpuszcza się w wodzie. 

 

Robimy piknik. 

 

Robimy sesję zdjęciową. 
 

Zrób własną grę planszową. 
 



Idziemy na spacer. 

 

Dzwonimy do babci. 

 

Powtarzamy słówka (z angielskiego). 

 

Układamy ubrania w szafkach. 

 

Zapraszany koleżankę/kolegę z sąsiedztwa. 

 

Bawimy się w piaskownicy. 

 

Oglądamy rośliny w ogrodzie (nazywamy je). 

 

Idziemy na rower. 

 

Śpiewamy znane piosenki. 

 

Malujemy farbami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


