
1. TEMAT: „NASZE PODWÓRKO” 

 
 

Cel: Zapoznanie dzieci z dawnymi zabawami i grami podwórkowymi, 

zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw. 
 

Witamy wszystkie nasze dzieci.  

W tym tygodniu zapoznacie się z dawnymi zabawami podwórkowymi, kiedy to nie było jeszcze tak 

ciekawych placów zabaw. Poznacie też, jak bezpiecznie bawić się, i co zagraża waszemu 

bezpieczeństwu podczas zabawy na podwórku. 
 

Wyjaśnienie, co oznacza słowo podwórko (podwórze): 

 Jest to plac przed domem, w którym się mieszka, najczęściej ogrodzony. 
 

           Rozwiążcie zagadki: 

Są na nich huśtawki 

Ławki i drabinki 

Latem się tu bawią 

Chłopcy i dziewczynki (plac zabaw) 
  

W domu, na podwórkach 

Wiszą deski na sznurkach 

A gdy na nie dziecko siada 

To bujają jak wahadła (huśtawka) 
  

Od ziemi odbija się ładnie 

I latać także potrafi 

Lubię, gdy w dłonie mi wpadnie 

Nie lubię, kiedy nie trafi (piłka)  

 

Posłuchajcie wiersza „Podwórko” - J. Koczanowska 

Na naszym podwórku wspaniała zabawa,  

Jest ławka, huśtawka i zielona trawa.  

Tutaj się bawimy, zapraszamy gości,  

Bo wspólna zabawa to mnóstwo radości.  

Jest piasek, łopatka i wiele foremek,  

Są piłki, skakanki, czerwony rowerek.  

 Czy pamiętasz, jakie zabawki i sprzęty były na podwórku?  

 A jak wygląda podwórko, plac zabaw przed Twoim domem? 

  Co najbardziej lubisz tam robić? 
 

Dawne zabawy i gry podwórkowe 

Czy wiecie, że dawniej na podwórkach nie było tak pięknych placów zabaw jak dzisiaj. Były też 

inne zabawy, niektóre znacie. Te zabawy znają na pewno wasze babcie, a może i rodzice: 
 

Palec pod budkę 

Ten wierszyk właściwie nie był grą samą w sobie, tylko zaproszeniem dzieci z podwórka do 

zabawy – kto nie zdążył, nie mógł grać. A wierszyk leciał tak:  

           Palec pod budkę,  

           Bo za minutkę  

           Zamykam budkę  

           Na złotą kłódkę.  

          Budka zamknięta,  

          Nie ma klienta!  



Baba Jaga patrzy! 
 

Baba Jaga stoi plecami do dzieci,  

a w tym czasie reszta grupy biegnie  

w jej kierunku. Na słowa: 

 Raz, dwa, trzy, 

 Baba Jaga patrzy!  

dziecko będące Babą Jagą  

odwraca się, a dzieci zastygają  

w bezruchu. Jeśli ktoś się poruszy, 

 wraca na start.  

Wygrywa dziecko, które najszybciej  

dotrze do stanowiska Baby Jagi.  
 

A to wywrotowe zabawy! 
 

Kółko graniaste 

Kółko graniaste 

Czterokańciaste 

Koło nam się połamało 

A my wszyscy bęc! 
 

Balonik  

Baloniku nasz malutki 

Rośnij duży, okrąglutki 

Balon rośnie, że aż strach 

Przebrał miarę, no i trach! 

 

 

Klasy  

 

Prosta gra, w której rysujemy kredą na ziemi   

kwadraty i jedno kółko na ich szczycie,  

a następnie skaczemy po całej trasie  

w odpowiedniej kolejności. Istniało kilka  

odmian klas. Rzucało się kamykiem  

na poszczególne pola. „Skucha” była wtedy, 

 gdy skaczące dziecko nadepnęło na linię,  

podparło się lub pomyliło kroki  

(na poszczególnych polach skakało się  

na jednej nodze lub obunóż).  

 

Guma 

 

Dwie osoby stają na przeciw siebie  i między 

sobą mają rozciągniętą gumę do skakania,  

którą zahaczają za kostki. Trzecia osoba 

 natomiast ma za zadanie, skacząc na tej gumie,  

wykonać bardzo konkretny, wcześniej ustalony 

 układ. Jeśli jej się uda, zwiększamy trudność i  

podnosimy gumę za kolana, a później za uda.  

 

 

 

 



Podchody 

 

Gra terenowa. 

Jedna grupa dzieci 

Chowa się, ale poziostawia 

 ślady, po których można  

ją odnaleźć. Są to strzałki, 

sznurki, kamienie…. 

Zostawia też zadania 

do rozwiązania dla 

drugiej grupy dzieci. 

 

Druga grupa grupa 

musi odnaleźć  

schowane dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy na trzepaku 

 

Na przykład: Kogut i kury. 

 

Jedno dziecko jest kogutem, 

ma zawiązane oczy. 

Kury siedzą na trzepaku,  

kogut musi je dotknąć. 

 

Były jeszcze  

„wygibasy” na trzepaku, 

fikołki, zwisanie głową  

w dół……. 

Ale tych zabaw 

 nie polecamy! 

Są niebezpieczne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciuciubabka 

 

 
 

Dwa ognie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapsle 

Zwane także wyścigiem pokoju. Kapsle przemieszcza się pstryknięciami po torze narysowanym 

kredą lub patykiem, a im dłuższy i bardziej skomplikowany tor, tym lepsza zabawa. No i ma się 

rozumieć, że kapsel nie może wyskoczyć poza linię! 

 

 
 

Berek  

- zaczarowany, kucany, drewniany  

 

Berek jest wybierany przy pomocy specjalnej wyliczanki. 

• Berek zaczarowany – dziecko dotknięte przez berka zostaje  

“zaczarowane”, staje z szeroko rozstawionymi nogami i może  

zostać “oczarowane” przez inne dziecko, które pod nim przejdzie. 

 Gra kończy się, kiedy berek zaczaruje wszystkie osoby. 

 • Berek kucany – jeśli dziecko uciekające przed berkiem zdąży  

kucnąć, jest uratowane.  

• Berek drewniany – analogicznie uratowane jest to dziecko,  

które zdąży dotknąć czegoś drewnianego. 

 

Gąski do domu 

Z grupy dzieci wybieramy Mamę, Wilka i Gąski.  

Po wyznaczeniu obszaru gry z jednej strony staje Mama,  

z drugiej Gąski, a Wilk z boku. Gąski biegną do Mamy, 

 a Wilk próbuje je złapać – gra kończy się gdy upoluje wszystkie.  
 

Podwórkowe zabawy z dawnych lat: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXHNEKCBPK8 

https://www.youtube.com/watch?v=13XDrbEXkhA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXHNEKCBPK8
https://www.youtube.com/watch?v=13XDrbEXkhA


Zabawa słowna Łańcuszek skojarzeń 
 

Rodzic wypowiada słowa kojarzące się  

z podwórkiem, a dzieci dopowiadają  

kolejne na zasadzie skojarzeń.  

Np. 

* podwórko – piaskownica – foremka – babka… 

* boisko – piłka – bramka – gra… 

* rower – ścieżka rowerowa – kask...  

 

Wiersz „Nie wolno!” - J. Koczanowska 
 

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,  

Kto to jest znajomy, a kto obcym jest. 

Ze znajomym można bawić się, rozmawiać, 

Ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać! 

Nie wolno zaufać, nawet, gdy ktoś mówi,  

Że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi. 

Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków,  

Lub iść z nieznajomym na spacer do parku.  
 

 Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi? 

 Czy wolno odchodzić z nieznajomymi z podwórka, jeżeli kusi nas, czy też np. obiecuje zabawkę? 

 Co robimy, gdy spotkamy taką osobę? 

 Dlaczego nie powinniśmy odchodzić z nieznajomymi i nie rozmawiać z nimi? 
 

Rodzic wyjaśnia dziecku, że są takie osoby, które krzywdzą dzieci, sprawiają im ból, a nawet mogą 

je porwać. Dlatego nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, brać od nich zabawek, słodyczy i 

absolutnie nie wolno odchodzić z nimi. Gdy dzieci spotkają taką osobę, powinny jak najszybciej 

powiedzieć o tym Rodzicom.  
 

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki 
Rodzic i dziecko stoją w parze naprzeciwko siebie.  Uderzają raz w swoje dłonie, a raz w dłonie 

dziecka mówiąc głośno rymowankę (jedno słowo, to jedno uderzenie). 

„Podwórko to miejsce, które znamy, 

Podwórko to miejsce, które kochamy. 

Ale pamiętać musi każde z nas, 

Żeby bezpiecznie tam spędzać czas”. 

 Jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam na podwórku? 

 Co należy robić, żeby nic złego nam sie na podwórku nie stało? 

 

Posłuchajcie piosenki „Plac zabaw” 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY 
1. 

Kiedy rano słońce świeci uhahaha 

Na plac zabaw idą dzieci uhahaha 

Na huśtawki i zjeżdżalnie uhahaha 

W piaskownicy też jest fajnie uhahaha 
 2. 
Gry, zabawy wymyślają uhahaha 

Karuzelą zakręcają uhahaha 

I pomysłów mają wiele uhahaha 

Z placu zabaw przyjaciele uhahaha 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY


Popatrz na obrazek „Nowoczesny plac zabaw” 

Opowiedz rodzicom, w jaki sposób bawią się dzieci.  

Jak nazywa się sprzęt, na którym się bawią? 

Które zabawy są niezbyt bezpieczne i trzeba bardzo uważać podczas bawienia się? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutaj możecie zobaczyć jak bawić się w zabawy i gry „podwórkowe” w domu: 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YwFY1K2vsZY 

https://www.youtube.com/watch?v=V_M0Z341mNk 

 

Bajka „Świnka Pepa na placu zabaw” (bezpieczne zabawy) 

https://www.youtube.com/watch?v=RN5ZKmj60rc 

https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs
https://www.youtube.com/watch?v=YwFY1K2vsZY
https://www.youtube.com/watch?v=V_M0Z341mNk
https://www.youtube.com/watch?v=RN5ZKmj60rc


 

Nie wszystkie zabawy są bezpieczne!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego jeszcze nie wolno robić? Dlaczego?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praca plastyczna: „Mój wymarzony plac zabaw”- technika dowolna 
 

 Namaluj farbami lub narysuj kredkami piękny plac zabaw z Twoich marzeń. Wyobraź sobie, że 

jesteś projektantem i chcesz dla siebie stworzyć taki „Super plac zabaw”! 

 Przedstaw rodzicom i opisz swój plan placu zabaw. 

 Samodzielne uporządkuj, posprzątaj miejsce po wykonaniu projektu. GRATULACJE!  

Miłego i słonecznego dnia! 
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