
ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW

Dziadkowie wspominają swoje dzieciństwo jako piękny okres, nie mając telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i Internetu, poświęcali więcej czasu niż my na różnego rodzaju gry i zabawy towarzyskie. Grali w różne gry planszowe, gry ruchowe na powietrzu, wspólnie opowiadano historyjki, śpiewano piosenki, czytano bajki do poduszki, Seriale telewizyjne tamtych czasów (np. „Czterej pancerni i pies”, „Stawka większa niż życie”) stanowiły według nich inspirację do wielu podwórkowych zabaw.
Lista zabaw wyglądała następująco:
Domino, https://youtu.be/iDO28e35d98 https://youtu.be/xgyDuwOW2l4 https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.gamedesire.com%2F%23%2F%3Fgg%3D156&v=xgyDuwOW2l4&redir_token=JXlgGMvpomnzX3eEGH70KdarOEl8MTU4Nzk4OTY4MkAxNTg3OTAzMjgy&event=video_description
Pchełki, https://youtu.be/_jnaa442uWc https://youtu.be/X4FQmtFf5s8
Bierki, https://youtu.be/V4LwfesPqY0
Warcaby https://youtu.be/Cg8sxpwyXv4
Szachy, https://youtu.be/8LT50MXILCE
Chińczyk, https://youtu.be/z3qlXsIWyoQ
Grzybki, karty, państwa i miasta, https://youtu.be/7_Mx0MDzJGE
głuchy telefon, https://youtu.be/VQIVj-SzBU4
Gra w statki https://youtu.be/zVPuEc6SDL4 
Kółko i krzyżyk, https://youtu.be/iE7sNDh8TTw
Ciuciubabka, https://youtu.be/n-tD4fruoiI
zabawy w teatrzyki, Kamień nożyce papier, https://youtu.be/Vd7VghDk2kY
Cymbergaj, https://youtu.be/IQqwiSJuGJQ
Raz dwa trzy baba Jaga patrzy, https://youtu.be/tadqsAzgnK0
Gąski, gąski do domu, https://youtu.be/eNQSUTpUi1A
Zośka, https://youtu.be/758x_KoUb4o
Gra w zielone, https://youtu.be/-L41YDpqHIU
- zabawy tematyczne/projekty – w wojsko, w dom, https://youtu.be/ybW7TwoYiSs w Indian, w czterech pancernych, w sklep, https://youtu.be/uURlOEmmhDc , w kino (wyświetlanie przeźroczy), w krawcową fryzjerkę, https://youtu.be/buKMAuN48kA
-zabawy ruchowe –  gra w kapsle (wyścig pokoju), https://youtu.be/QCM10ab_0no skakanie przez gumę, https://youtu.be/bKefeRIuKk0 palant, https://youtu.be/50Ssj5aFKJ0 rower, gra w kolory, https://youtu.be/I4p53SJabPA w chowanego, klasy – chłopek, sznur, skakanki, https://youtu.be/vP8EjcvDT3k berek np. kucany, ranny.
Na podstawie wspomnień wynika, że dziadkowie będąc dziećmi bawili się często ze swoimi rodzicami. Mam nadzieję, że powyższe propozycje gier i zabaw będą inspiracją do wspólnych zabaw rodzinnych.
PROPOZYCJE ZABIJANIA NUDY DLA RODZINKI !!!!
z wykorzystaniem najnowszych technologii

Edu Rodzinka - zabawy ruchowe w domu
https://www.youtube.com/watch?v=gOTlvkKl4Vw
https://www.youtube.com/watch?v=jUoMdfFlEug&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jUoMdfFlEug
https://www.youtube.com/watch?v=MoP2_hbaD-w
https://www.youtube.com/watch?v=UPBO4CyKS94
https://www.youtube.com/watch?v=OTLquHqWVtw
https://youtu.be/Gy3CtJOtp7c
ZAPRASZAMY, możesz się POBAWIĆ i czegoś się nauczyć  RAZEM Z NAMI
https://youtu.be/J3WqxZfgxvw
https://youtu.be/PSIZdjKSuu8
https://youtu.be/dsbFr_M1mY0
https://www.facebook.com/292440415025203/posts/489251165344126/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=553509818894792&id=292440415025203&d=null&vh=e
https://facebook.com/events/s/sensoplastyka/1891574254279040/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/205-warsztaty-genealogiczne-on/782968002110560/?ti=cl
Mnóstwo niezwyłych EKSPERYMENTÓW DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH
https://www.youtube.com/watch?v=BZ6pjMDuXg0
https://youtu.be/NyOhE-uYAvQ
https://youtu.be/2UPT75dIYts
Metamorfoza pokoju "dzieciątka" w pokój UCZNIA/wspólnie z dziecmi/
https://www.youtube.com/watch?v=tvRWDuoNVBMf
Jesteście KREATYWNI I EKO?- spodoba WAM się !!!
https://youtu.be/6qjx1HkV688
https://youtu.be/DFSa7STS4ms
https://youtu.be/ygelnI574dI
https://youtu.be/6JDTVucdSoQ
https://youtu.be/_2hrSYiYPUM
https://youtu.be/b93jn3AhCrM
https://youtu.be/M7B4XUkY2Yg
https://youtu.be/xEAOvFG1AmM
https://youtu.be/fiLnT9IzVx0
https://youtu.be/jD8n2CKEWtA
CZAS WSPÓLNEGO gotowania -SZANSA ZOSTANIA SZEFEM KUCHNI !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7ctiyoN_W8g
https://www.youtube.com/watch?v=x5QICUjJB3s
https://www.youtube.com/watch?v=GDMnZDNexxwamorfoza 
https://youtu.be/z_VIJGm0Ris
https://youtu.be/YRmd-KFUybg
https://youtu.be/YRmd-KFUybg
https://youtu.be/I2rlkqs_aCk
dla Młodych; szybko i mniam...mniam !
https://www.youtube.com/watch?v=9afV7S5BE7s
Filmiki, bajki i baśnie, a może SPEKTAKLE ON-LINE?
https://www.facebook.com/KomitetOPD/videos/937675166684262/?v=937675166684262&external_log_id=71c374d5b26de5c1d1a9eb9453a4a1b9&q=artur%20barci%C5%9B%20czyta
https://youtu.be/pRNtFXew_VE
https://facebook.com/events/s/bajkowe-weekendy/611744919416941/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/premiera-spektaklu-teatrzyku-p/688605885220110/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/klub-filmowy-kosmos-online-kul/526886634927635/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/alfabet-filmowy-ishiguro-ivory/464932164166057/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/premiera-v-sezonu-rodziny-tref/1070367413362758/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/filmowe-rozgrywki/2686580184802609/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/filmowe-rozgrywki/2686580184802609/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/filmkrecimy-vol3-projekt-filmo/2649144471791824/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/wirtualne-wedrowki-po-kinie-sw/526832031601807/?ti=cl
https://facebook.com/events/s/nowe-horyzonty-edukacji-filmow/456961464907912/?ti=cl

 
Powyższe propozycje są poszerzeniem wcześniejszych propozycji, cyklicznie umieszczanych 
na stronie Naszej Szkoły
Zatem dobrej, niezapomnianej zabawy. Bawcie i rozwijajcie się,poznawajcie i niech nasze propozycje dadzą Wam radość i szczęście ze wspólnego przeżywania i doświadczania 
Anna Troczyńska i Ewa Klimaszewska


