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- Czytanie z przeszkodami - 
Do zabawy będą potrzebne: 

 książeczka dla dzieci (najlepiej z wierszami) 

Jak się bawić? 
Dziecko czyta fragment książki, co jakiś czas zatrzymując się na jakimś słowie. Zadaniem 
rodzica jest jak najszybciej uzupełnić dane zdanie tak, by zupełnie nie pasowało do 
kontekstu. Zabawa ta zachęca dziecko do częstej lektury na głos, szczególnie jeśli rodzic w 
sposób dowcipny uzupełnia "brakujące" słowa. 
Przykład: 
Dziecko: "Stoi na stacji..." 

Rodzic: "Karuzela" 

Dziecko: "Ciężka, ogromna i..." 

Rodzic: "Nie ma już wolnych miejsc". 
Dziecko może również poćwiczyć swoją kreatywność i próbować kończyć zdania czytane i 
przerywane przez rodzica. Jednym słowem - dla urozmaicenia zabawy można zamieniać 
się rolami :) 

 

- Głowa pełna czasowników - 
Do zabawy będą potrzebne: 

 kartki papieru, 

 coś do pisania - długopisy lub pisaki; 

Jak się bawić? 
Zabawa polega na tym, aby wymienić jak najwięcej czynności kojarzących się z danym 
zawodem. 
 

Po kolei (bądź według innej ustalonej zasady) każda z osób biorących udział w zabawie 
wymienia jeden, wybrany przez siebie zawód, np. nauczyciel. Zadaniem wszystkich 
uczestników jest wypisanie na kartkach czynności związanych z tym zawodem (w tym 
przypadku nauczycielem). Można wcześniej ustalić czas, jaki jest dany na burzę mózgów. 
Za każdą poprawnie zapisaną czynność jest punkt. Osoba mająca najwięcej punktów 
wygrywa! Co robi więc nauczyciel? Sprawdza obecność, robi sprawdziany, uczy, wstawia 
oceny do dziennika, itp. 

 

- Czas start!- 
Do zabawy będą potrzebne: 

 stoper lub zegarek z sekundnikiem 

 kartki do zapisywania wyników, 

 coś do pisania - długopis lub pisak, 

Jak się bawić? 



Zabawa pozwala poznać działanie stopera, ale przede wszystkim uczy dziecko poczucia 
czasu oraz liczenia. Sprawdźcie razem z dzieckiem, ile czasu zajmuje wykonanie 
przeróżnych czynności. Za pomocą stopera zmierzcie np. jak długo każdy z rodziny 
zawiązuje buty, ubiera się, śpiewa piosenkę, schodzi i wchodzi po schodach, równo składa 
komplet ubrań, zmywa naczynia po kolacji, itd. Warto urozmaicić tę zabawę, próbując 
wcześniej odgadnąć, jaki będzie wynik. Wskażcie osobę, która była najbliżej prawidłowego 
wyniku oraz tę, która najbardziej się pomyliła. Niech dziecko obliczy, o ile się dana osoba 
pomyliła. 

https://www.superkid.pl/zabawy-dla-dzieci-szkolnych 

 

Leśne łowy – zabawa w szukanie skarbów przyrody 
Czy może być lepsza zabawa od biegania po lesie i szukania skarbów? To idealny pomysł na letni 

piknik na łonie przyrody. 

Wystarczy kilka osób i kolorowe plansze na których znajdują się obrazki z leśnymi roślinami i zwierzętami. 

Jak bawić się w leśne łowy: 

– określamy obszar na którym trwa zabawa albo wybieramy leśną trasę, którą wszyscy idziemy 

– pobieramy  TUTAJ  plansze do gry (dwa rodzaje) i drukujemy je (najlepiej wydrukować je na troszkę 

twardszym papierze, nie zniszczą się tak szybko) 

– zabieramy ze sobą pisaki lub długopisy, żeby zaznaczać nimi na planszach zauważone skarby 

– możemy zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub telefony, żeby robić zdjęcia zauważonym obiektom 

– i … dalej w las! 

Pamiętajcie, że w tym wypadku DROGA JEST CELEM, a cała zabawa polega na wspólnym odkrywaniu 

skarbów przyrody, przyglądaniu się im, nauce i podziwianiu natury. 

https://www.superkid.pl/zabawy-dla-dzieci-szkolnych
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/09/lesne-lowy.pdf


 

 

Pomysł na kreatywne śniadanko  

- Przepis na kanapeczki – podwodny świat 
 



 

Składniki: 

 

2 kromki chleba tostowego 

2 kromki chleba pełnoziarnistego 

2 łyżki białego twarożku 

1 parówka 

2 plasterki sera żółtego 

1 plasterek szynki 

1 łyżeczka masła 

1 liść sałaty karbowanej zielonej i czerwonej 

Pół marchewki 

Pół pomidora 

4 rzodkiewki 

Pęczek szczypiorku 

2 czarne oliwki 

Kilka plasterków ogórka 

Kawałek czerwonej i żółtej papryki 

Przygotowanie: 

 

Warzywa umyć. 



Kromki chleba posmarować masłem 

Rzodkiewki i ogórka pokroić w plasterki. Marchewkę obrać i pokroić w długie plastry. 

Z chleba tostowego wyciąć foremką do ciastek dwie rybki. Na jednej położyć szynkę. Udekorować ją 

plasterkami ogórka i rzodkiewki i szczypiorkiem. Drugą rybkę posmarować twarożkiem i ułożyć na niej 

paseczki z marchewki i szczypiorku. 

Na jedną kromkę ciemnego chleba położyć plasterek sera żółtego i udekorować rybkę plasterkami ogórka i 

rzodkiewki. Z drugiej kromki wyciąć gwiazdkę i żółwia. Na gwiazdkę położyć ser i plasterek pomidora. Na 

żółwia twarożek i udekorować go szczypiorkiem rzodkiewką i papryką czerwoną. 

Parówki podgrzać. Przekroić na pół, a potem przeciąć nie do końca 4 razy formując ramiona ośmiornic. 

Z 1/4 pomidora kawałka marchewki i sera żółtego zrobić żaglówkę. 

Z oliwek zrobić wszystkim żyjątkom oczka a z papryki buzie. 

Z sałaty ułożyć fale. 

https://miastodzieci.pl/zabawy/kanapeczki_podwodny_swiat/ 

 

 

Wirtualne spacery 

Park Narodowy Yellowstone 

 

Na Ziemi jest mnóstwo pięknych, niepowtarzalnych i urokliwych miejsc – takich, które chcielibyśmy 

zobaczyć, jednak często na podróż nie pozwalają nam finanse, brak czasu lub po prostu odległość, która 

dzieli nas od atrakcji. Teraz do tej listy dodatkowo doszły ograniczenia związane z sytuacją 

epidemiologiczną, które absolutnie wykluczają taką wyprawę … 

Ze względu na zamknięcie szkół i wielu zakładów pracy spędzamy niemal całe dnie w domu. Rodzice stoją 

przed ogromnym wyzwaniem związanym z utrzymaniem dzieci w domu, bowiem tak naprawdę niewiele 

można  dokonać oprócz okazjonalnego spaceru. Jednak na szczęście technologia pozwoliła wielu 

instytucjom na udostępnienie wirtualnych wycieczek terenowych, które umożliwiają rodzinom zobaczenie 

znanych budowli, ogrodów zoologicznych, muzeów i innych ekscytujących miejsc przy jednoczesnym 

zachowaniu bezpieczeństwa w domu. Coraz łatwiejsze jest odwiedzenie  różnych miejsc na całym świecie – i 

to bezpłatnie  – a wszystko to jest możliwe dzięki Google Earth. 

Przespacerujcie się zatem po najpiękniejszych parkach narodowych USA – zobaczycie dolinę rzeki Kolorado, 

krainę skalnych łuków, tęczowe gorące źródła i wiele innych niesamowitych dzieł natury! 

Zobaczcie listę wybranych najpiękniejszych parków narodowych USA, do których możecie przenieść się w 

sieci! 

Park Narodowy Yellowstone – spacer 

Na terytorium stanów Wyoming, Montana i Idaho znajdziemy Park Narodowy Yellowstone – najstarszy park 

narodowy na świecie. Na jego terenie znajdują się słynne gejzery Old Faithful i Steamboat, tęczowe gorące 

źródła Grand Prismatic Spring, jezioro Yellowstone, wulkany błotne, fumarole Roaring Mountain i 

wodospady Firehole i Yellowstone. 

https://miastodzieci.pl/zabawy/kanapeczki_podwodny_swiat/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zwiedzaj-najpiekniejsze-budynki-i-budowle-swiata-polecane-darmowe-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zwiedzaj-muzea-nie-wychodzac-z-domu-polecane-wirtualne-spacery/
https://earth.google.com/web/@44.72830818,-110.70130818,2294.71289062a,0d,60y,25.52635092h,84.59859419t,0r/data=CjASLhIgMjY1ZWFhYmEyZWQ0MTFlOTg3OGQ0NWEzN2RiYmYzMTEiCmdjc19pdGluXzE


 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-

wirtualne-spacery/ 

Pozdrawiam Pani Beata 

 

 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/

