
      PAPIEROWE KULE- ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI -6-LATKI 

Czy macie dużo starych gazet? Zróbcie z nich  

               dużo kulek- im więcej, tym lepiej! 

Zaprośmy do zabawy mamę, tatę, brata, siostrę… 

              

Zabawa 1. 

,, Przygotowanie kul do zabawy” 

Kto w ciągu wyznaczonego czasu zrobi większą ilość kul z gazety?  

Uwaga! Kulki muszą być zgniecione starannie. Do mierzenia czasu 

możecie użyć klepsydry, stopera, lub zwykłego zegarka. A teraz 

policzcie dokładnie ile kul powstało. Kto ma najwięcej? 

Zabawa 2. 

,, Przerzucanie kulek- sposób I” 

Kiedy kulki będą gotowe podzielcie pokój na dwie części - każda 

z nich dla jednego zawodnika lub drużyny (jeżeli gra cała rodzina). 

Kulki podzielcie na mniej więcej równe części pomiędzy drużyny. 

Teraz ustawiamy minutnik na np.30 sekund i... czas start! Każda 

drużyna stara się przerzucić wszystkie kulki na połowę przeciwnika. 

Kiedy czas się skończy nie można już rzucać, teraz należy policzyć 

u kogo jest mniej kulek - ta osoba/drużyna wygrywa. 

Zabawa 3. 

,, Przerzucanie kulek-sposób II ‘’ 

Każdy uczestnik ma dwie kulki na swoim polu. Należy przerzucać 

stopami ( chwytając piętami) papierową kulkę  na stronę 



przeciwnika, potem następną kulkę itd. Żeby ułatwić sobie zadanie 

podpieramy się rękami z tyłu. Rodzice, którzy chcą wzmocnić 

mięśnie brzucha nie podpierają się rękami. Jeżeli na polu nie będzie 

ani jednej kulki zdobywa się punkt. 

Zabawa 4. 

,, Papierowa koszykówka” 

Wyznaczcie sobie cel, do którego wrzucać będziecie papierowe kule. 

Tytułowy kosz może zastąpić garnek, miska, karton. Rzucajcie po 

kolei wyznaczoną ilość kul. Policzcie i sprawdźcie - Kto jest mistrzem 

koszykówki? 

Zabawa 5.  

Rozrzucamy kulki na podłogę. Na sygnał każdy uczestnik przenosi 

kulki w swoje wyznaczone miejsce (np. na parapet, na krzesło). 

Każdorazowo jedna osoba  może w ręce mieć tylko jedną kulkę  

(nie wolno nosić po kilka kulek). Wygrywa ten, kto uzbiera ich 

więcej. 

Zabawa 6.  

,,Dmuchanie na papierowe kule” 
Wyznaczcie sobie trasę, którą musi pokonać papierowa kulka np.  

od pokoju do kuchni, od łazienki do pokoju….Dmuchając trzeba 

wprawić ją w ruch aby potoczyła się do określonego miejsca.  

Kto będzie szybszy? 

Zabawa 7.   

,, Zbieranie kulek” 

Zabawa polega na jak najszybszym pozbieraniu kulek do 

pojemników za pomocą klamerek. Kto zbierze ich najwięcej? 
 

 


