
Jak spędzić z dzieckiem kreatywnie czas w domu - propozycje zabaw i nie tylko 

 

1. Jak dokładnie myć ręce https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI  

2. Bajka o koronawirusie https://kosmatek.pl/2020/03/16/bajka-o-koronawirusie/ 

3. Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie https://d-

pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648 

4. W co się bawić w domu – najlepsze pomysły  

 https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/ 

5. Co dziś zrobię?  https://wordwall.net/pl/resource/910345/co-dziś-zrobię 

6. Generator szlaczków  

https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/ 

7. Zadania z matematyki dla przedszkolaków   https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

8. Ćwiczenia grafomotoryczne  https://podrecznikarnia.pl/images/edukacja-domowa/pdf/Pieciolatek-Razem-

poznajemy-swiat-Grafomotoryka.pdf  

9. Edu zabawy  https://eduzabawy.com/karty_pracy/  

10. Czas dzieci  https://czasdzieci.pl/warszawa/  

11. Co robić z dzieckiem w domu?  https://rodzicowo.pl/artykuly/co-robic-z-dzieckiem-w-domu-100-

pomyslow-na-zabawy/ 

12. Dziecięce gry i zabawy http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php 

13. Gry dla dzieci w wieku 2-6 lat https://m.ciufcia.pl/ 

14. Nauka przez zabawę, twórczość artystyczna i wspieranie rozwoju dziecka https://mojedziecikreatywnie.pl/ 

15. Szalone liczby https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

16. Przepis na masę plastyczną https://www.coverbaby.pl/plac-zabaw/masa-plastyczna-diy-2-skladniki-w-2-

minuty/ 

17. Przepis na ciastolinę play-doh https://www.youtube.com/watch?v=bce4JPdgIyI&feature=share 

18. Domowa edukacja Wydawnictwo Podręcznikarnia https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel/edukacja-

domowa.html 

19. Edukacyjne zabawy http://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/ 

20. Bajka muzyczna „Calineczka” http://youtube.com/watch?v=CUPpUKEhLFY 

21. Dzieckiem bądź – piosenki do pokazywania https://www.dzieckiembadz.pl/2019/07/top-15-piosenek-do-

pokazywania.html?m=1 

22. Ćwiczenia gimnastyczne  

https://wordwall.net/pl/embed/982a6ee6774b4e4c808441ea6f4aa9ae?themeId=28&templateId=8&footer

=false&nofullscreen&fbclid=IwAR1_qKtugVtRG-

xWLpCSwv6Oi1P4ZqiWW9xIAXerAZvpwHsf0YNgrgu3IPA 

23. Gimnastyka buzi i języka https://wordwall.net/pl/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka 

24. 12 pomysłów na zabawy bez telewizora https://parenting.pl/z-dzieckiem-w-domu-12-pomyslow-na-

zabawy-bez-telewizora 

25. Grafomotoryka 

https://www.facebook.com/pg/Rinconcitodeprescolar/photos/?tab=album&album_id=961600090707920

&ref=page_internal 

26. Edukacyjne zabawy https://eduzabawy.com/karty_pracy/ 

27. Rysowane wierszyki https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&app=desktop 

28. Eksperymenty http://przedszkolnepomysly.pl/2020/02/27/pogodowe-eksperymenty/ 

29. Piosenki, wierszyki i rekwizyty w większości związane z wiosną Pani Moniki Kluzy. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw  

https://www.youtube.com/watch?v=7YU-TnlE0Zg  

https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs  

https://www.youtube.com/watch?v=Sdt-tr3BJUg  
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https://www.youtube.com/watch?v=3rV0dK7r4UU  

https://www.youtube.com/watch?v=15c4U5_m8sg  

https://www.youtube.com/watch?v=v1putcQBQHo  

https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk  

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI  

https://www.youtube.com/watch?v=O6CnZVvuJS8  

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

30. Pan Miłosz – piosenki  

https://m.youtube.com/watchfeature=youtu.be&v=_cht9rDfYXg 

https://m.youtube.com/watchv=bZnfkuZMQ9Q&feature=youtu.be 

31. Drodzy Rodzice, przekazujemy Wam możliwość korzystania z płyty Bliżej przedszkola pięciolinia – 

utwory do tańca, śpiewania i zabawy, na której są piosenki o tematyce wiosennej. Zachęcamy do tego, aby 

dzieci słuchały piosenek i bawiły się przy nich w domu. Na płycie znajdują się piosenki edukacyjne, 

piosenki do tańca i zabaw muzyczno-ruchowych oraz piosenki do nauki języka angielskiego.  

Wystarczy wejść na stronę „Moja płytoteka” https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka ,  

zalogować się*, wcisnąć przycisk DODAJ KOD i wpisać kod bpmarzec, który odblokuje dostęp do płyty. 

*Jeśli nie są Państwo zalogowani na stronie www.blizejprzedszkola.pl, system automatycznie wygeneruje 

prośbę o dokonanie rejestracji. Proces trwa bardzo krótko, a rejestracja jest bezpłatna. Dostęp do płyty jest 

możliwy wyłącznie po zalogowaniu. Kod bpmarzec ważny jest przez 50 dni od momentu aktywacji.  

32. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" 

kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie 

wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci 

– 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania 

dzieci.  W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.  Link do filmu:  

https://youtu.be/HxbYRBAKs7U 

Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania 

są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek 

aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie. Link do materiałów:  

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ 

 

Zgodnie z zapowiedzią na naszej stronie internetowej www.crl.org.pl zamieściliśmy kolejne darmowe 

materiały do domowej nauki dla dzieci i rodziców. W ramach 4 lekcji na rodziców i ich pociechy czeka  

9 nowych zadań. Dodatkowo rozpoczęliśmy kolejny konkurs, w którym do wygrania są edukacyjne 

upominki dla dzieci. Ten konkurs podobnie jak poprzedni ma być dodatkową motywacją dla rodziców do 

nauki z dziećmi. 

Link do materiałów: 

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ 

 

Link do konkursu na naszym profilu na Facebooku: 

https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/photos/a.679878125416249/3639970346073664/?

type=3&theater 
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