
Wiosenne inspiracje 

Motyle z kolorowego papieru 

Z kolorowego papieru wycinamy prostokąt mały i duży. Składamy je na pół, tak 

aby podzielić krótszy bok na 2 części. Wszystkie 4 rogi każdej kartki składamy 

do linii zgięcia i odcinamy. Kartki składamy w harmonijkę, w tą samą stronę co 

wykonane na początku zgięcie. Łączymy je na środku drucikiem kreatywnym, a z 

jego końców robimy czułki. Rozkładamy lekko harmonijki z każdej strony. Tak 

wykonane motyle mogą zdobić nasz pokój. 

Materiały: 

 kolorowy papier  

 nożyczki  

 druciki kreatywne 

 

Motylki z prostokątów Motyle z odrysowanych dłoni (wersja dla 

najmłodszych) 

 
  

Motyl z rolki papieru    Motyl z pasków papieru 

  



Zabawy z dziecięcych lat 

Zabawy z dawnych lat. Zabawy podwórkowe z dzieciństwa. Wystarczy kawałek 

chodnika, kreda, piłka, patyk… Chciałam pokazać Wam jak kiedyś bawili się Wasi 

rodzice, może któraś z zabaw Wam się spodoba.  

 

 

KLASY (CHŁOPEK)  

 

 
 

Podobno istniało kilka odmian klas, ale ja znam tylko “chłopka”. Skakaliśmy w 8 

rundach, rzucając 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).  

  

BEREK ZACZAROWANY, KUCANY,   

DREWNIANY LUB RANNY  

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, albo gdy dzieciaki znudzą się tym lataniem w kółko. 



• Berek kucany – jeśli dziecko uciekające przed berkiem zdąży kucnąć, jest 

uratowane. 

• Berek drewniany – analogicznie uratowane jest to dziecko, które zdąży dotknąć 

czegoś drewnianego (drzewa, ławki, płotu itd.). 

• Berek ranny – złapana osoba zostaje berkiem, ale goniąc dzieci musi trzymać 

się jedną ręką za miejsce, którego dotknął poprzedni berek. 

  

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. 

  

PIŁKA PARZY!  

Dzieci ustawiają się w kręgu, wokół osoby, która rzuca do nich piłkę. Gdy 

znienacka krzyknie “Piłka parzy!” nie wolno jej złapać. Jeśli dziecko z kręgu nie 

złapie piłki, zajmuje miejsce w środku. Jeśli nie wykaże się refleksem i złapie 

piłkę, odpada z gry.  

  

Może macie ochotę spróbować tych zabaw, więc nie czekajcie zapraszam do 

zabawy! 

Pozdrawiam :) 

beatapopowicz4@gmail.com 

  

 

 

 


