
Rodzicu to jest to ☺  

Pomysły na zabawę z 

dzieckiem w domu – 

jakie to proste☺  

  

  

1. Zabawa w skojarzenia 

Zacznij zabawę dla dzieci, 

mówiąc dowolne słowo, np.  

„słońce”. Następnie dziecko mówi słowo kojarzące się z tym, co 

powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem Ty szukasz skojarzenia do „gorąco”, np. 

„lato”. I tak na zmianę.  

2. Poszukiwanie skarbów  

Na dworze (lub w domu) w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) 

schowaj jakiś przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: 

„Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym 

poleceniem może być podanie liczby kroków, jakie dziecko ma przejść.  

3. Skoki przez drabinkę  

Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe 

paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na 

sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.  

4. Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy  

Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa 

trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko idą np. stop za stopą 

w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się 

zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje 

jej miejsce.  

5. Zabawa w zgaduj zgadula!  

Czyli zabawa dla nieco starszych dzieci. Wymyślacie sobie kategorię, np. 

„zwierzęta”. Dziecko zadaje ci pytania np. „czy to ma rogi?”, które w końcu 

naprowadzą je na dobrą drogę.  Bardzo fajna zabawa rozwijająca 

umiejętność czynnego słownika dziecka oraz zadawania pytań ☺  



6. Baza.  

Klasyk klasyków. Kto nie budował bazy w dzieciństwie z krzeseł, koców, 

kołder i poduszek… Temu współczuję! Koniecznie do nadrobienia.  

7. Ciepło-zimno.  

Tej zabawy nie trzeba chyba nikomu przedstawiać! Zabawa polega na 

chowaniu np. 5 resoraków  w przeróżnych miejscach, a później 

naprowadzam na nie dziecko hasłami: „Ciepło – zimno – gorąco – mróz! – 

lepiej załóż czapkę, bo się przeziębisz”. A potem zamiana ról. Ten kto 

odnajdzie skarb chowa go i zabawa zaczyna się odnowa.  

8. DIY – zajęcia "zrób to sam”   

Propozycje dla bardziej aktywnych maluchów (wyciszają) i małych 

artystów. Możecie lepić z masy solnej, plasteliny, malować farbami, 

kredkami, rękami, robić wycinanki z papieru kolorowego i wiele innych. 

Generalnie do takich zabaw możecie wykorzystać mnóstwo rzeczy, które 

są w domu. Np. makaron będzie idealny na biżuterię, a papierowe talerzyki 

czy opakowania po jajkach mogą zamienić się w stworki, kartonowe pudełka 

w domki, autka, robota i co jeszcze tylko wyobraźnia wam podpowie. 

Możecie w dowolnej technice stworzyć panią jesień, zimę albo ulubioną 

postać z bajki!  

9. Wspólne czytanie   

O korzyściach z czytania nie trzeba nikogo przekonywać. Przytoczymy 

zaledwie najważniejsze z nich. Czytanie zaspokaja wszystkie potrzeby 

emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i 

społeczny, a przy tym przynosi ogromną radość i pozostawia cudowne 

wspomnienia. Dzięki czytaniu dziecko poszerza swoje słownictwo, używa 

bogatszego i piękniejszego języka. Wybierzcie wspólnie książkę, usiądźcie 

wygodnie i przenieście się w świat bajek i niezwykłych przygód.  

  

  

 

  

  


