
CIEKAWE PROPOZYCJE ZABAW 
Dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym zamknięte w czterech ścianach potrzebują 
rozrywki - choroba, izolacja, kwarantanna czy inny powód do przebywania wyłącznie w 
domu to trudny czas dla rodzica. Oto zabawy dla dzieci, które na pewno im się spodobają.
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. Gry planszowe
Aby podarować przy okazji malcowi nieco ruchu, umówcie się, że kto przegra, ten np. 
rozdaje sztućce do posiłku lub drapie wygranego po plecach. 
4. 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.
5. Skoki przez linkę
Ta zabawa dla dzieci bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Potrzebna jest linka, którą 
musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm.
6. Kto wyżej?
Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno podchodzą i z 
wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej jak umieją. Wszystkie 
wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej. Maluchy 
będą zdziwione, dokąd umieją dosięgnąć!
7. Spacer
Puść maluchom muzykę i rzucaj różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy maluchy 
udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – smyki podbiegają i łapią niewidoczne 
motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i symulować obrywanie z 
gałęzi szyszek, itd.

8. Przeciąganki
Drużyny ustaw w rzędach naprzeciwko siebie, najsilniejsi z drużyn stoją na przodzie 
zespołów. Pierwsi zawodnicy z przeciwnych drużyn chwytają się za ręce, pozostali stojący w 
rzędach obejmują w pasie kolegę stojącego z przodu. Na sygnał drużyny zaczynają się 
przeciągać, a wygrywa ten, któremu uda się przeciągnąć przeciwników za wyznaczoną linię. 
Zwycięża zespół, który więcej razy pokona przeciwnika.
9. 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 biegną 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.
10. Ciuciubabka
Dziecko, które jest ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami. Maluchy śpiewają 
znaną piosenkę, a ciuciubabka próbuje ich złapać.
11. Kolory



Dziecko, które na początku poprowadzi zabawę, trzyma piłkę. Pozostałe siadają w szeregu 
naprzeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego kolegi, wymieniając przy tym 
różne kolory. Dzieci łapią i odrzucają piłkę. Nie można jej złapać, gdy rzucający piłkę powie 
„czarny!”. Zmiana z prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło 
„czarny!”.
12. Balonik
„Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no 
i... bach!”. To świetna zabawa, uwielbiana przez maluchy.
13. Gra w klasy
Narysuj na wielkim  arkuszu szarego papieru  kratki do gry w klasy i ponumeruj je do pięciu. 
Pokaż dziecku, jak rzucić kamyk, patyk na jedną z kratek. Zachęć malca do skakania po 
kratkach, aż znajdzie się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot.
14. Głupi Jaś
Dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie piłkę. Trzecia osoba ustawia się twarzą 
do rzucającego i próbuje przechwycić piłkę. Może to zrobić wtedy, gdy rzut będzie niecelny i 
piłka upadnie, lub gdy, podskakując wysoko, złapie ją. Kiedy „głupi Jaś” przechwyci piłkę, 
zamienia się miejscem z dzieckiem, które właśnie rzucało.

15. Podawanie piłki górą
Dzieciaki siedzą w rozkroku np. na krzesłach lub w siadzie tureckim, jedno za drugim tyłem 
do siebie. Pierwsze dziecko podaje górą piłkę następnemu, a ono przekazuje ją kolejnemu, aż 
do samego końca.
16. Otchłań oceanu
W kartonie wytnij kilka otworów. Pomaluj go w morskie motywy, a dziury będą imitowały 
paszcze podwodnych stworów. Maluchy rzucają do dziur piłkami. Wygrywa ten, kto wceluje 
największą liczbę razy do otworów.
17. Wazoniki
Słoik oklejcie kolorową plasteliną. Potem wykonaj kwiaty z papieru czy bibuły i wkładajcie 
je do wazonu.
18.. Mapy.
To moja ulubiona zabawa, również z tego względu, że zanim dziecko rozrysuje mapę do 
ukrytego przez siebie skarbu, mija 30 minut, które mogę spożytkować dowolnie, np. pijąc 
ciepłą kawę ;).
19. „Wielkanoc”.
Nazwa pochodzi stąd, że właśnie w ten sposób bawimy się w Wielkanoc, szukając słodyczy 
od zajączka.
Zaczynacie od pocięcia kartki A4 w małe kwadraciki. Potem trzeba schować jakiś przedmiot 
(słodycz, zabawkę), np. w szufladzie ze sztućcami w kuchni. I krok po kroku na każdej z 
kartek narysować instrukcję, która do niego prowadzi.
Wygląda to tak, że pierwszą kartkę daje się osobie szukającej do ręki, a na niej narysowany 
może być but taty. W bucie taty jest kartka z pralką. A w pralce jest kartka z chlebakiem. W 
chlebaku kartka z rysunkiem jakiejś książki dziecka. A w książce dziecka szuflada na sztućce!
20. Ciepło-zimno.
Tej zabawy nie muszę chyba nikomu przedstawiać! My bawimy się tak, że biorę 10 
resoraków, chowam je w przeróżnych miejscach, a później naprowadzam na nie dziecko 
hasłami: „Ciepło – zimno – gorąco – mróz! – lepiej załóż czapkę, bo się przeziębisz”. A 
potem zamiana ról.
21.Restauracja/   Zabawa  w sklep



I znowu masz chwilę dla siebie, bo dzieci muszą przygotować „kuchnię” (czyli zabawkowe 
produkty spożywcze), ustroić stolik, rozpisać menu i ustawić kasę.

22. Wspólne gotowanie.
23. Domowa wytwórnia makaronu.
Moje dzieciaki bawią się tak zawsze u babci. Potrzebujesz: 1 jajko, pół kilograma mąki i 
wodę mineralną gazowaną, którą dolewasz „na oko” w trakcie ugniatania ciasta.
Wiedziałaś, że dla dzieci urabianie ciasta na makaron to taka sama frajda jak lepienie 
ciastoliną czy plasteliną? Nie wierzysz? Sprawdź!
24. Baza.
Klasyk klasyków. Kto nie budował bazy w dzieciństwie z krzeseł, koców, kołder i 
poduszek… 9. 
25. Skojarzenia.
Do czego może służyć np. tłuczek do mięsa, krzesło? Im bardziej odjechane skojarzenia, tym 
lepiej!
26. Konkurs plastyczny.
Fajnie, jeśli w domu jest więcej dzieci, ale mogą się też bawić dorośli.
Komu wyjdzie najładniejszy rysunek? Dzieci bardzo się starają i poświęcają mnóstwo czasu 
na stworzenie czegoś, co będzie najładniejsze.
Jedna osoba nie bierze udziału i jest sędzią. Tylko UWAGA: w tym konkursie wszyscy 
wygrywają!
27. Stworzenie własnej książki.
Zszyj albo zepnij ze sobą kartki A4: tak, żeby stworzyć książkę. Podpisz imieniem i 
nazwiskiem swojego dziecka. Teraz kolej na nie: musi wymyślić i narysować historię w 
obrazkach. A potem opowiedzieć. Zatytułujcie książkę, możesz też zapisać opowiedzianą 
przez dziecko historię na kartkach.
28. Miasto.
Budowanie miasta na dywanie: z klocków i kartonów stawianie domków , pomiędzy nimi 
tory kolejowe,  samochody ….. figurki  ,jakieś małe lalki, figurki (można wykorzystać te z 
jajek niespodzianek).
29. Tor przeszkód.
Rozkładamy krzesła, piłki, koce, zabawki, ustalamy zasady (gdzie biegniemy, gdzie się 
czołgamy, czego trzeba dotknąć, co ominąć slalomem), ustawiamy stoper i sprawdzamy, kto 
pokona tor w najkrótszym czasie!

30. Słowo na ostatnią głoskę / Na  pierwsza  głoskę 
Idealne, kiedy dziecko uczy się właśnie liter! Zadanie polega na tym, że wymieniasz wyraz, a 
następna osoba musi znaleźć wyraz zaczynający się na ostatnią literę twojego słowa  lub 
pierwszą I tak w kółko.
31. Rodzinna orkiestra.
Można grać na wszystkim: garnkach, miskach, dmuchać w rolki po papierze toaletowym. 
Zróbcie hałas!
32. Wyprawa na księżyc.
Rozkładasz koc, który jest księżycem. Dziecka zadanie polega na spakowaniu się na 
wyprawę. Do plecaczka może zabrać, co tylko chce! Wodę, przekąski, ulubione zabawki. A 
potem wysyłasz je na księżyc, gdzie serio, potrafi spędzić długi czas, bo jak wiadomo: na 
księżycu jest fajniej niż w pokoju!
33. Oglądanie starych zdjęć.
Klasyk na długie  wieczory!
34. Kalambury.



Wymyślasz hasło (raczej nie tytuły filmów czy piosenek, bo dziecko może mieć problem z 
odgadnięciem, ale takie zwykłe, jak: spaghetti czy myszka – w ogóle zwierzaki zawsze fajnie 
się sprawdzą!). Podajesz kategorię i musisz pokazać swoje hasło albo je narysować. A reszta 
musi zgadnąć, o co chodzi!
35. PUZZLE
Wykorzystajcie  stare  widokówki , ilustracje z książek i gazet . Dzieci najpierw  oglądają 
obrazki i opowiadają  , co widzą  na nich . Potem  należy  pociąć  na  kawałki np. 4-6 i  dzieci 
składają  pocięty  obrazek  w całość.  Tak  sam można  wykorzystać  kolorowanki . Pocięte 
elementy mogą  dzieci  również  przyklejać  na kartke tworząc  cały  obrazek.


