
JE   

Zapraszamy w Podróż do Historii zabawek, czyli zabawki dawniej i dziś  
 

STARTUJEMY !!!!!!!!!!!!  

W przerwie między nauką i obowiązkami domowymi, wychowawcy świetlicy zachęcają do wspólnej zabawy. Dziękujemy 

za korzystanie z naszych propozycji. Zajęcia proponowane przez nas są dobrowolne, można korzystać z nich w wolnym 

czasie. Dziś zabieramy Was w „Podróż do Historia zabawek, czyli zabawki dawniej i dziś”. 

Witajcie w piątek !!! 

15 Maja również obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Rodziny”, „Święto Polskiej Muzyki i Plastyki” oraz „Dzień 

Niezapominajki”. 

Jesteście gotowi? - ruszamy!!!!  

ŚWIETLICOWE WYZWANIA cz. IV  

                     Kącik edukacyjny    ciekawostki                                            do posłuchania 

coś dla ruchu  plastyka 

Kącik edukacyjny    ciekawostki                                            

Zapraszamy Was w podróż „Historia ulubionych zabaw - czym dzieci bawiły się kiedyś a czym się bawią dzisiaj???

Jesteście gotowi? 



Ciekawostki  Zabawki   

Historia zabawek jest tak samo długa, jak historia ludzkości. Dzięki odkryciom archeologicznym wiemy, że zabawkami 

bawiono się już w starożytnej Babilonii i Egipcie. Jak wyglądały stare zabawki dla dzieci? Które pomysły pomyślnie 

przeszły próbę czasu i są obecne do czasów współczesnych? Zapraszamy do krótkiego przewodnika po zabawkach dawniej i 
dziś. 

Czym bawiły się dzieci w starożytności?  

Gliniane grzechotki, bączki, zwierzątka z ruchomymi elementami, kamienne kręgle to jedne z pierwszych, znanych nam 

zabawek. Liczą co najmniej 3000 lat. Wiemy też, że pierwsze jo-jo zostało skonstruowane w starożytnej Grecji 500 lat przed 

naszą erą. Prawdopodobnie już wtedy małe dziewczynki bawiły się lalkami, a chłopcy grali w piłkę. Na podziw zasługuje 

różnorodność i stopień zaawansowania starożytnych zabawek. Poważni greccy mechanicy, fizycy i matematycy zajmowali 

się nie tylko tworzeniem przełomowych wynalazków i twierdzeń, ale też konstruowali zabawki, m.in. mechaniczny teatr 
lalkowy czy gołębia, który poruszał skrzydłami. 

Zabawki w Historii 

zabawka ze starożytnego Rzymu  

historyczne zabawki odkryte w Turcji 

zabawki ze starożytnej Grecji 



Zabawki były obecne prawdopodobnie w każdej kulturze i wyglądały dosyć podobnie. Wiemy, że w Meksyku dzieci bawiły 

się glinianymi zwierzątkami na kółkach, w Egipcie drewnianymi zwierzątkami z ruchomymi częściami, a w Chinach i Grecji 
grały w jo-jo. Można powiedzieć, że te stare zabawki dla dzieci przetrwały próbę czasu. 

Zabawki w różnych kulturach 

Dzieci w Afryce są bardzo pomysłowe i tworzą zabawki z dostępnych im materiałów 

Figurki Beduinów z 1940  

 plastyka - ciekawostka 

Jeśli jesteście ciekawi tej zabawki??.Zapraszamy abyście spróbowali wykonać sami taką zabawkę. Kliknijcie poniższy link i 
zobaczcie jak można zrobić fajną zabawkę.  

Zabawka indiańska z włóczki i patyczków - jak zrobić? | Forum Wiedzy 

 Zabawka indiańska 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWYEYKCBk4 

Lalki z Iranu w muzeum 

 

Historia zabawek w średniowieczu 

W średniowieczu powstał pierwszy konik na biegunach. Wyewoluował on z koników na kiju, które służyły za ówczesne 

“zabawki pchacze”. Drewniany, ludowy konik na biegunach tak spodobał się możnym, że zamawiali oni te zabawki i płacili 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXWYEYKCBk4


za ich “ulepszenia”, czyli np. zdobienia czy dodanie grzywy oraz ogona, wykonanych z włosia. Dużą popularnością wśród 

chłopców cieszyła się w średniowieczu gra w piłkę nożną. 

Kto zajmował się produkcją zabawek i w jakim celu je tworzono? 

Przez bardzo długi czas zabawki powstały niejako “przy okazji”. Tworzyli je rzemieślnicy czy mechanicy wykonujący na co 

dzień produkty do użytku dla osób dorosłych. Przykładowo - stolarz produkował meble, ale w wolnej chwili wykonywał 

również małe domki i mebelki dla dzieci. Zegarmistrz produkował nie tylko skomplikowane mechanizmy zdobiące 
pomieszczenia pałacowe, ale również teatrzyki z poruszającymi się figurkami.   

Pierwsze lalki i misie 

O ile historia lalki jest bardzo długa, to pluszowy niedźwiadek jest zabawką dosyć nową, bo jego historia liczy niewiele 

ponad 100 lat. Do dzisiaj nie ma zgody co do tego, czy pierwszy miś powstał w Niemczech czy w Ameryce. Jedna ze stron 

inspirację do stworzenia pluszowego misia przypisuje prezydentowi USA - Theodorowi Rooseveltowi. O ciekawostkach na 

ten temat przeczytasz w naszym artykule pt. Miś pluszowy Teddy - historia zabawki, która zainspirowała dziecięcą kulturę. 

A jeśli chcesz poznać najciekawsze informacje o historii lalek i tym, jak zmieniały się one na przestrzeni wieków, to 
zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. Historia lalki - lalki drewniane, biskwitowe i szmacianki. 

 do posłuchania 

 Zabawki są znane już od wielu tysięcy lat. 

Zabawka – przedmiot służący do zabawy najczęściej dzieciom, ale także dorosłym lub zwierzętom. Do popularnych zabawek 

należą m. in. lalki, żołnierzyki, misie, pieski i inne zwierzęta, bąki, klocki czy samochodziki. Zabawki są znane już od wielu 

tysięcy lat. 

 Historia zabawek 

Początki zabawek sięgają czasów bardzo odległych, najdawniejszych (prehistoryczne zabawki bywają znajdowane przez 

archeologów podczas wykopalisk). Zazwyczaj dziecięce zabawki naśladowały "dorosłe" przedmioty codziennego użytku lub 

pomagały wcielić się w rolę małego dorosłego. Tego rodzaju zabawki są uniwersalne - pojawiają się w każdym kręgu 

kulturowym, od początku ludzkości 

 

 

https://www.galeriabukowski.pl/pl/blog/Mis-pluszowy-Teddy-historia-zabawki%2C-ktora-zainspirowala-dziecieca-kulture/13
https://www.galeriabukowski.pl/pl/blog/Historia-lalki-lalki-drewniane%2C-biskwitowe-i-szmacianki/60


Zabawki w Europie 

lalki Barbie -żołnierzyki -samochodziki -klocki -pluszowe misie 

 

Zabawki w Azji 

 -yubara -shimane -okinawa -sasebo –miyagi 

 

Zabawki w Afryka 

 

Afryka to biedny kraj, mają niewiele zabawek. Bawią się tym co dostają z UNESCO. 

 Muzeum Zabawek Muzeum Zabawek to magiczne miejsce,w którym 

dzieci z radością i zdumieniemodkrywają zabawki swoich rodziców dziadków, a dorośli z uśmiechem przenoszą się w świat 

zapomnianychdziecięcych fantazji. 



Zabawki Dawniej i Dzisiaj 

               

                                

                    

             

 

Zabawki z młodości Waszych rodziców 

Projektor do wyświetlania filmów na ścianie 



Pegasus – pierwsze playstion X- box 

  Współczesne zabawki  

                     

 plastyka 

Mamy dla Was kilka propozycji prac plastycznych. Każdy z Was znajdzie dla siebie propozycję prac. 

1. Narysuj swoją ulubioną zabawkę 

2. Zrób zabawkę ze skarpetki – źródło krokotak.pl  

 
3. Zabawki z niczego - Jak zrobić mini piłkarzyki samodzielnie? 

Własne piłkarzyki https://www.youtube.com/watch?v=2F6NBE33OBI&feature=emb_title 

coś dla ruchu  

Propozycje aktywności  

https://www.youtube.com/watch?v=2F6NBE33OBI&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k 

My3 Mammaje – Tańczmy razem (Odcinek 1) My3 - TV dla Dzieci 

To już wszystko na dziś  

Pozdrawiamy wychowawcy świetlicy  

Dodatek świetlicowy  

 

 

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 

roku obchodzimy 15 maja.  

15 maja przypada Dzień Niezapominajki 

 
 
Pomysłodawcą tego święta był redaktor radiowej Jedynki Andrzej Zalewski. Corocznie obchodzone jest ono 15 maja i choć związane jest 

przede wszystkim z przyrodą, to niesie również głębsze przesłanie, by pamiętać o ważnych chwilach. 

15 maja przypada „Święto Polskiej Muzyki i Plastyki”  

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki ma na celu promowanie polskiej sztuki. Zachwycając się zagranicznymi piosenkami albo obrazami , nie 

można przy tym zapominać, że nasza kultura także jest wartościowa i ma wiele uroku. Muzyka i plastyka towarzyszy człowiekowi od dawna 

zarówno w pracy, jak i zabawie, od najmłodszych lat do późnej starości. W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach 

wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. Podobnie było z plastyką. Rysunki powstawały 

na ścianach jaskiń. Możemy je oglądać do dziś. Według przekazów biblijnych wynalazcą muzyki był Jubal, który określony został jako 

ojciec wszystkich grających na cytrach i organach. Według rzymskiej mitologii wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy 

wyschniętego żółwia zrobił lirę. 

Źrodło:krokotak, blog Bukowski – Historia zabawek Informacje czerpaliśmy Z:zabawek.html 

zabawek/tion=com_content&task=view&id=292&Itemid=95 -dawne-gry-i-zabawy SlidePlayer ,wilkipedia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k

