
FERIE ZIMOWE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE 

   Cz.2 Ferie w domu 

Zapoznajcie się z pomysłami ciekawych zabaw i gier  

przygotowanych dla Was przez Bibliotekę i Świetlicę szkolną 

specjalnie na Ferie zimowe. 

Z pewnością każdy i mały i duży wybierze coś ciekawego dla siebie! 

Znajdziecie tutaj : 

•  Pomysły interesujących zabaw plastycznych  

• Propozycje wspólnych zabaw i gier w domowym zaciszu 

 dla całej rodziny 

• Propozycje zabaw i gier online  
 

Na dobry początek .... 

            

Wy  
DELFINEK Z GUZIKÓW 

Materiały: 

• białe i niebieski guziki 

różnej wielkości 

• wycięty z papieru delfin 

• okrągłe granatowe naklejki 

• klej z brokatem 

CHCECIE WIĘCEJ POMYSŁÓW 

NA PLASTYCZNE WARIACJE? 

Kliknijcie proszę w obrazek pod spodem, 

a znajdziecie wiele  innych propozycji!               

Kilka wybranych prezentujemy też poniżej. 

Dobrej zabawy! 

  Kliknij 

http://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2017/08/ponad-100-pomysow-na-prace-plastyczne.html


ZIMOWE OKNO 

Materiały i przybory: 

• 2 białe kartki 

• niewielki fragment starej firanki 

• biała kredka świecowa 

• niebieska farba, pędzel, podkładka 

• nożyczki 

• klej np.:Magic 

1. Białą kredką świecową na kartce 

rysujemy śnieżynki. 

2.  Ciemnoniebieską farbą malujemy 

nasz rysunek. Pojawiają nam się wtedy 

białe śnieżynki. 

3. Z białego papieru wycinamy wąskie 

paseczki i przyklejamy na kształt ramy 
okiennej.  

4. Z firanki wycinamy dwa trójkąty i 

przyklejamy jako firanki. 

 

 

 

 

ZIMOWE PRACE PLASTYCZNE NIE TYLKO 

 

                    DLA MŁODSZYCH  

 

  

 

  

ŚNIEŻNA KULA Z BAŁWANKIEM 

Materiały i przybory: 

• mały słoiczek z przykrywką  

• plastelina 

• sypki brokat 

• konfetti w kształcie gwiazdek 

• woda 

• gliceryna 

JAK ZROBIĆ ŚNIEGOWĄ KULĘ? 

1. Słoiczek i przykrywkę dokładnie 

myjemy i osuszamy.  

2. Z plasteliny lepimy                         

malutkiego                                     

bałwanka.                               

Przytwierdzamy                                  

go do pokrywki. 

 

1. Do słoiczka wlewamy wodę- 

najlepiej użyć zimnej, 

przegotowanej wody. Następnie 

dosypujemy brokat i konfetti. 

2. Do tak przygotowanej                     

wody dodajemy                                

łyżkę gliceryny. 

 

  

3.  Całość delikatnie mieszamy. 

Płynu w słoiczku powinno być 

prawie pełno. 

4. Delikatnie wkładamy                     

bałwanka                                     

i mocno                                         

zakręcamy                                 

pokrywkę. 

 

 

5. Delikatnie odwracamy słoiczkiem 

i podziwiamy wirujące, 

błyszczące drobinki unoszące się 

w wodzie... 

6. Brokat na początku unosi się na 

powierzchni wody. Trzeba 

cierpliwie poczekać, aż opadnie 

na dno. 

https://www.ceneo.pl/20248204#pid=1320
https://www.ceneo.pl/26937754#pid=1320


MIŚ POLARNY 

POTRZEBUJESZ 

• Widelec 

• Białą farbę plakatową 

• Pędzelek 

• Niebieską kartkę z bloku 

• Nożyczki 

• Nos, uszy, oczy Misia 

JAK ZROBIĆ MISIA POLARNEGO? 

1. Narysuj oczy, nos i uszy Misia i wytnij je 

2. Przygotuj niebieska kartkę z bloku 

3. Pomaluj widelec białą farbką plakatową – 

najlepiej to zrobić pędzelkiem lub wylać 

farbkę do pojemniczka 

4. Odciskaj widelec na niebieskiej kartce tworząc 

koło 

5. Przyklej twarz Misia: oczy, nos i uszy 

Gotowe! Prawda, że proste? 

  

 



ZRÓBCIE ŚNIEGOWE MEMORY 

ZRÓBCIE MEMO Z PŁATKAMI ŚNIEGU 

Materiały: 

• szary karton/tektura 

• coś okrągłego do odrysowania kółek 

[pokrywka, słoiczek...] 

• ołówek 

• nożyczki 

• biały korektor w piórze 

 

JAK ZROBIĆ MEMO 

1. Na szarym kartonie odrysowujemy 

parzystą liczbę kółek, a następnie 

wycinamy je.  

 

2. Na kółeczkach, przy pomocy białego 

korektora w piórze, rysujemy różne 

kształty płatków śniegu. Oczywiście -    

po dwa takie same. Pozostawiamy                  

do wyschnięcia. 

 

3. Kiedy zgromadzimy zestaw kartoników 

przystępujemy do gry. 

 

1. Dokładnie wymieszane kartoniki 

układamy na stole obrazkami do dołu. 

Możemy je układać rzędami lub w inny 

dowolny sposób. 

2. Pierwsza osoba odwraca dwa kartoniki. 

Jeśli kartoniki stanowią parę, można je 

wziąć i przystąpić do kolejnego wyboru 

dwóch kartoników. 

3. Kartoniki z różnymi obrazkami 

zapamiętujemy i odkładamy obrazkiem 

do dołu dokładnie w to samo miejsce. 

4. Teraz kolej na następnego gracza. 

 

Wygrywa ta osoba, która zebrała więcej 



W Waszym domu został ukryty 

Prawdziwy Skarb!  

Żeby go odnaleźć trzeba zbudować 

7 warstw fundamentów!                             

Zapraszamy do zagrania w grę 

budującą relację rodzinne – 

Prawdziwy Skarb. 

Grę możecie pobrać i samodzielnie 

wydrukować lub zagrać w nią online! 

Wystarczy kliknąć w obrazek pod 

spodem! 

 

 

Czas na .....PRAWDZIWY SKARB  

SUPER GRA RODZINNA  ONLINE 

  MUSICIE W NIĄ ZAGRAĆ  KONIECZNIE CAŁĄ RODZINĄ!! 

Zaproś rodziców, rodzeństwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kliknij tutaj 

https://prawdziwyskarb.pl/online/


 A teraz ....  gry bez rekwizytów dla  małych, dużych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Kraj, miasto, rzeka”  

1. Wybieramy osobę                                                  

prowadzącą zabawę. 

2. Prowadzący wybiera literę                                              

alfabetu i podaje kategorię                                           

(kraj, zwierzę, owoc, sławnego człowieka, 

przedmiot, zawód,  etc.),  

3. Pozostali gracze muszą jak najszybciej podać 

przykład zaczynający się na wskazaną literę. 

4.  Wygrywa ten, kto pierwszy poda poprawną 

propozycję. 

 

 

1. Wypisujemy na kartce około 10 tytułów 

znanych wszystkim obecnym piosenek 

2. Pierwszy z uczestników losuje tytuł 

i nuci piosenkę, a pozostali uczestnicy 

muszą odgadnąć jej tytuł. 

3. Kto pierwszy poda tytuł dostaje punkty 

i losuje kolejną piosenkę 

4. Wygrywa ten kto odgadł najwięcej 

piosenek! 

Polowanie na KOLORY! 

1. Wypisujemy na kartkach nazwy                                                        

różnych kolorów 

2. Pierwszy uczestnik losuje jeden z kolorów 

3. Wersja 1 : zamyka oczy i w ciągu minuty musi 

wymienić jak najwięcej przedmiotów mających 

wylosowany kolor   

Wersja 2 : wędruje po mieszkaniu i znajduje 

w ciągu 2 minut przedmioty w danym kolorze 

4. Potem kolejny uczestnik losuje kolor 

5. Wygrywa ten, kto wymienił najwięcej 

przedmiotów. 

Co tu się zmieniło? 

Każdy zna swoje mieszkanie,                                                            

ale czy pamięta, gdzie                                                                        

co się w nim znajduje?                                                                                                          

1. Jeden z uczestników wychodzi z pokoju, 

pozostali coś zmieniają ( chowają 

wazon, zdejmują obraz, przesuwają 

przedmioty itp.) 

2. „Wygnaniec” wchodzi z powrotem 

3. Czy odgadnie co się zmieniło? 



 ZAPRASZAMY DO ESCAPE ROOM ONLINE – Kliknij w obrazki, a przeniesiesz się do gry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejdź do 

Zaczarowanej Krainy 

Bądź czujny! 

Rozwiąż wszystkie 

zagadki i znajdź 

drogę do wyjścia! 

 

 

Ktoś zamknął Cię w szkole! 

Ale nie martw się! Musisz 

rozwiązać parę zagadek i 

znajdziesz drogę do wyjścia! 
k
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ij 
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https://view.genial.ly/5ec6940a7607860d83c4f259/game-breakout-escape-room-zaczarowana-kraina
https://view.genial.ly/5eab2106eacf4c0d6715f2e3/game-breakout-szkola-escaperoom


Zgaduj-Zgadula 

 

Przygotuj duży karton i powrzucaj do niego                                                       

różne przedmioty np. długopis, zabawkę,                                                         

gumę do żucia, czapkę, parasol, linijkę itp.                                                

Zaklej karton i wytnij w nim dziurę                                                                                 

do której zmieści się ręka.                                                                                    

Osoba odgadująca ma zawiązane oczy szalikiem, wyciąga 

przedmiot z pudełka, tak, że inni go widzą i poprzez dotyk stara się 

odgadnąć co trzyma w ręku. 

 

Słoik pełen niespodzianek 

1. Do słoika musicie wrzucić                                                              

przygotowane karteczki                                                                                                     

z opisami różnych  czynności 

 np. robienie przysiadów, przytulenie mamy,                                     

podskoki, zrobienie kanapki, zaśpiewanie                                       

piosenki, wymienienie 5 przedmiotów                                                                  

zielonych w pokoju, nadanie wszystkim domownikom 

zabawnego przezwiska i co tylko podpowie wam fantazja! 

2.  Następnie wszyscy po kolei  losujecie karteczki i oczywiście 

wszystkie zadania musicie wykonać! 

 

KOLEJNE  PROSTE ZABAWY DLA CAŁEJ RODZINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magiczne  spojrzenie!  

1. Przygotowujemy tyle małych                                                    

karteczek ilu jest graczy 

2. Na jednej karteczce rysujemy                                                    

kółko, pozostałe pozostawiamy puste. 

3. Kartki składamy na pół i wkładamy do pudełka  

4. Wszyscy siedzą w kręgu lub wokół stołu.  

5. Pudełko wędruje wśród siedzących uczestników i 

każdy z  nich losuje kartkę i nie pokazuje jej innym. 

6.  Ta osoba, która wylosowała kartkę z narysowanym  

kółkiem będzie Tajemniczym MAGIEM.  

7. To MAG poprzez mrugnięcie okiem „zaczarowuje”  

daną osobę  

8. Osoba do której Mrugnął MAG odpada z gry. 

Wygląda to następująco: wszyscy uczestnicy bacznie się 

obserwują. Gdy „MAG” nawiąże z kimś kontakt 

wzrokowy – może „mrugnąć” do tej osoby. Osoba do 

której mrugnął MAG liczy po cichu  do trzech i podnosi 

rękę mówiąc, że została wyeliminowana z rundy. Jeśli 

ktoś zauważył jak „mruga „ MAG lub podejrzewa kto jest 

MAGIEM, to podnosi rękę i mówi to na głos. Jeśli trafi, 

gra się kończy, jeśli nie trafi – odpada z gry, która toczy 

się dalej.  

 

KLIKNIJCIE  W BUŹKĘ A ZNAJDZIECIE JESZCZE 

WIELE INNYCH PROPOZYCJI ZABAW  I ZAJĘĆ 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/ferie-w-domu-60-zabaw-dla-dzieci-w-kazdym-wieku/


ZAGRAJ W INTERAKTYWNE GRY PLANSZOWE ONLINE  

      Kliknij w każdy obrazek i przenieś się do świata gier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Dorota Woźny (bibliotekarz szkolny) oraz Magdalena Czop – Niewolik (nauczyciel świetlicy szkolnej) ZSO 14 w Gliwicach 

https://view.genial.ly/5eaf270447bad90d6e96fe2f/interactive-content-gra-planszowa-podroz-po-europie
https://view.genial.ly/60891a7805bd640d493a03e0/interactive-content-interaktywne-gry-i-zabawy-dla-dzieci
https://view.genial.ly/5ed694d92565c70d092ff61c/game-interaktywna-gra-planszowa
https://view.genial.ly/5ee9f91a8bed1e0d93554e13/interactive-content-sposoby-na-nude-swietlica
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