
W co się bawić? 
Propozycje zabaw dla dzieci w domu 

 

 

Od niedawna nauka w szkołach w całym naszym kraju bardzo się zmie-

niła. Spowodował to wirus, który zaraża wielu ludzi. Aby się jego strzec po-

stanowiono, by dzieci uczyły się w domach przez Internet. Będzie to trwało 

tylko pewien czas. 

Po skończonych lekcjach bardzo chętnie przychodziłyście do świetlicy 

szkolnej, aby bawić się i grać w to co lubicie. Po domowej nauce pewnie 

chętnie zabawicie się korzystając z podanych propozycji gier, zabaw i nie tyl-

ko. Będą one pojawiały się na waszym koncie raz w tygodniu. W każdym 

dniu będziecie mogły spróbować czegoś nowego. Na stronach spotkacie 

AVATARKI, które zaproponują w co się bawić. Na pewno je polubicie! 

 

Są niezbędne przy wielu grach i zabawach. Łatwo je zapamiętać. 

 

 

 

  

Na wysokiej górze 

Rosło drzewo duże. 

Nazywało się: Apli-papli-blite-blau. 

A kto tego nie wypowie, 

Ten nie będzie grał. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Panna Dorotka 

Gra w totolotka. 

Raz, 

        Dwa, 

                  Trzy –  

Wychodź  ty. 

Dwa aniołki w niebie 

Piszą list do siebie. 

Piszą, piszą i rachują, 

ile kredek potrzebują. 

Ene due rabe –  

połknął bocian żabę, 

a żaba bociana 

jeszcze tego rana. 



 

    

Dzieci bardzo lubią je rozwiązywać. Spróbuj i Ty. 

Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, 
Te bure kotki… co na drzewie siedzą! 
 

Jak się nazywa ta pora roku, co 
ściele dywan zielony wokół? 

Co buduje każdy ptak, by chować 
pisklęta, a tylko kukułka o tym nie 
pamięta? 
 

Liście są takie i trawa też. Jaki to 
kolor? Już przecież wiesz! 

Gdy niebo wdzieje szary kubra-
czek, a potem rzewnie się rozpła-
cze, gdzie spadnie łez tych liczba 
duża, tam z wody się zrobi wielka… 
 

Jakie obuwie do tego służy, żeby 
nóg nie moczyć nawet w kałuży? 

Żródło: Joanna Stec „Zagadki dla najmłodszych” 

    

Oto przepisy i zasady kilku gier i zabaw, które poznacie i polubicie. 

Sprawią wam one wiele radości i miłych oraz ciekawych przeżyć. Zaproście 

rodziców, aby się z wami bawili. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Źródło: Elżbieta Wójcik „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” 

 



 

    

Warto je poznać i rozumieć. Uczą nas jak postępować. 

„ Dla chcącego nic trudnego”    

„Czystość to zdrowie – mówi przysłowie.”    

„Lepiej śpiewać, niż się gniewać.”    

„Praca z ochotą przerabia słomę w złoto.”     

„Bez pracy nie ma kołaczy”    

„Kto pyta, nie błądzi.”    
 

Źródło: Maria Przybysz – Piwko „Zbiór przysłów i zagadek dla dzieci” 

 

Przygotowanie i opracowanie propozycji zabaw i gier dla dzieci w domu: Teresa Zapolska 


