
 

 

Propozycje zabaw dla dzieci w domu 
 

1. Tor do skakania ręka-noga  Na podłodze rozłożone są kartki z symbolami rąk i 

nóg. Po trzy w rzędzie. Dzieci przechodziły przez tor stawiając ręce i nogi na 

kartkach z odpowiednimi symbolami. Link do filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo 

2. Zrób tak jak ja- zabawa ruchowa polegająca na zapamiętaniu i odtworzeniu 

sekwencji ruchów.  Link do filmiku: 

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

3. Zimno, ciepło, gorąco - chyba znana wszystkim, a może nieco zapomniana 

zabawa, w której jedna osoba chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być 

maskotka, autko, piłeczka), pozostałe osoby muszą go odnaleźć. Ten kto schował 

"skarb" daje wskazówki, stopniując słowa - zimno, ciepło, informując 

poszukiwaczy, czy są blisko (ciepło, cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). 

Ten kto odnajdzie skarb chowa go i zabawa zaczyna się odnowa. 

4. Kalambury – w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, 

postać z bajki, czynność, zwierzątko, rzecz.  

5. Wspólne gotowanie - zaproponujcie dzieciom wspólne pieczenie babeczek, 

zróbcie owocowe szaszłyki i nie przejmujcie się, jeśli mały mistrz kuchni nieco 

nabrudzi. Z przygotowanych wspólnie specjałów możecie urządzić przyjęcie 

domowe. 

6. Zabawa w teatr- zamieńcie się rolami: maluchy niech będą rodzicami, a wy ich 

dziećmi. Uwaga: w tej zabawie możecie zobaczyć, jak odbierają was dzieci. Tym 

bardziej warto podjąć wyzwanie. Możecie również wcielić się w postaci ulubionych 

bajek, stworzyć własną bajeczkę. Warto pamiętać, aby dać dziecku przewodzić w 

zabawie. Słuchać jego pomysłów i zachęcać do inicjowania nowych scenariuszy i 

pomysłów. 

 

Propozycje prac plastycznych do wykonania w domu 
 

1. Odrysowanie cieni- Ustaw na kartce papieru w kierunku światła różne figurki, 

którymi lubi bawić się Twoje dziecko. Jego zadaniem jest narysowanie kształtu i 

dokończenie obrazka według własnej inwencji twórczej. Może do tego zadania 

użyć kredek, flamastrów, kredek świecowych, farb i innych artykułów 

plastycznych. Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=weWjiEKXz-I 

2. Malowanie pianą- przygotuj kilka kolorów farb, rozcieńczonych wodą w 

kubeczkach. Dolej do każdego odrobinę płynu do mycia naczyń. Spień farbkę za 

pomocą słomki. Nakładaj pianę na kartkę. Stwórz swój obrazek, np. Łąkę pełną 

kolorowych wiosennych kwiatów. Link do filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=y6rdOlGst7I 

3. Króliczek origami- przygotuj kolorową kartkę w kształcie kwadratu, postępuj krok 

po kroku, jak w filmiku i stwórz całą rodzinkę króliczków. Do dzieła! Link do 

filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=S2hQ1KXmaJA 
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4. Zielona żabka z kółek- pokaż dziecku obrazek przedstawiający żabkę z linka: 

https://img2.stylowi.pl/images/items/o/201402/stylowi_pl_dziecko_origami-

plaskie-z-kola-zaciszny-zakatek-muzy-czyli_18971541.jpg  lub 

https://i.pinimg.com/600x315/eb/0f/f3/eb0ff37886dfd0c549db0b6d6f973fde.jpg . 

Poproś, aby samo policzyło, ile potrzebnych będzie kółek. Pomóż przygotować 

potrzebne figury. Następnie poproś dziecko, abo spróbowało samo stworzyć żabkę. 

Staraj się nie podpowiadać dziecku, niech samo pomyśli, co powinno wykonać krok 

po kroku, aby powstała praca plastyczna najbardziej podobna do zaprezentowanej 

dziecku.  

5. Wiosenne drzewko z popcornu- Link: https://1.bp.blogspot.com/-

DG8w2jCM5I4/VTiJyvCIRnI/AAAAAAAAOeA/aZ92mqPWDQg/s1600/4a.jpg 

Do wykonania tej pracy plastycznej potrzebny będzie popcorn, kartka papieru, 

zielona bibuła, lub narysowany pień drzewa oraz gałązki, kredki. Przygotowany 

popcorn pomaluj odrobiną różowej farby, tak aby przypominał pąki kwiatów. 

Przyklej popcorn do gałązek. Możesz domalować piękne słonko, chmurki, łąkę i 

stworzyć wspaniały wiosenny pejzaż.  

6. Pisanki z masy solnej- Składa się tylko z 3 składników: mąki pszennej, soli i wody. 

Mąkę i sól przygotowujemy w takiej samej ilości: 1 szklanka mąki, 1 szklanka soli 

i ok. 0,5 szklanki wody. Wszystkie składniki należy wymieszać, aby powstała 

jednolita masa. Ciasto należy rozwałkować na płasko i wyciąć kształt jajka. 

Następnie za pomocą patyczka lub wykałaczki rzeźbimy wzorki na pisance. 

Malujemy farbami, zdobimy brokatem i czekamy aż nasza pisanka wyschnie. 

Możemy zrobić dziurkę i zawiązać kokardkę. Link: 

https://kombinatorium.com/wp-content/uploads/2019/04/IMG_5618-

e1555015904226.jpg, https://kombinatorium.com/wp-

content/uploads/2019/04/IMG_5625-e1555015885192.jpg  
 

 

Miłej i kreatywnej zabawy! 

 

Jeśli chcesz podzielić się efektami swojej pracy twórczej, podeślij nam 

zdjęcia!  

Z przyjemnością je obejrzymy!  

 

Adres: swietlica.mysliszewice15@gmail.com 
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