
 

Zabawy twórcze z zastosowaniem gazet. 

Stare gazety. 

Rodzic rozdaje dzieciom stare gazety i zadaje pytanie: Co możemy zrobić ze starej gazety? 

Dzieci podają pomysły i wspólnie je wykonują, np. rolują gazetę, tworzą lunetę i oglądają 

przez nią świat; dmuchają na gazetę trzymaną w jednej dłoni; zgniatają ją w kulkę i 

podrzucają do góry; rozwijają gazetę i ją prostują; kładą na podłodze i przeskakują przez 

gazetę obunóż; klaszczą w dłonie, trzymając gazetę; szeleszczą nią; uderzają w gazetę 

rytmicznie, jednym palcem. 

 

Wykonanie czapki z gazety techniką origami. 

Strona gazety dla każdego dziecka. 

Dzieci składają wraz z rodzicem czapkę z gazety. Rodzic pokazuje dokładnie każdy ruch i 

pomaga dzieciom na każdym etapie: 

złożenie kartki na pół, 

odwrócenie linii złożenia do góry, 

złożenie górnych rogów z obu stron do linii środka, 

zagięcie dolnej linii ku górze, 

odwrócenie kartki i ponowne zagięcie dolnej linii ku górze. 

 

 

Zabawa ruchowa z elementem celowania – Rzut do kosza. 

Gazeta dla każdego dziecka, kosz. 

Dzieci zgniatają gazety w kulki. Podrzucają je do góry i starają się złapać. Następnie rodzic 

stawia na środku kosz. Zadaniem dzieci jest rzucić/trafić swoją kulą do kosza. 

 

Wykonanie gry planszowej ze starych gazet. 

Stare gazety, flamastry w pięciu kolorach, taśma przezroczysta, nożyczki, kolorowa kostka do 

gry, zabawki wybrane przez dzieci (jako pionki). 

Dzieci otrzymują stare gazety. Malują na nich flamastrami kropki w pięciu kolorach, takich 

jak kolory umieszczone na kostce. Rodzic łączy kawałki gazet za pomocą przezroczystej 

taśmy, wyznacza start i metę. Dzieci wybierają sobie zabawki, które będą ich pionkami. W 

zależności od liczby dzieci mogą rzucać kostką pojedynczo, w parach lub tworzyć 

kilkuosobowe grupy. Dzieci rzucają kostką, mówią, jaki kolor ona wskazała, i przesuwają 

swoje pionki na najbliższe pole oznaczone tym kolorem. Wygrywają te dzieci, które jako 

pierwsze dotrą do mety. 

 

 

Praca plastyczna Papierowe ślimaczki. 

Kolorowe gazety, nożyczki, klej, kredki, papier kolorowy. 

Dzieci tną papier na paski. Sklejają je ze sobą i nawijają na kredkę ołówkową, by nadać im 

okrągły kształt. Na końcu paska z jednej strony przyklejają czułki z papieru i dorysowują na 

nich oczy. 

 

 



 


