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20 ZABAW DLA DZIECI I Z DZIEĆMI W DOMU 

1. Dni tematyczne – każdego dnia podsuńmy dzieciom pomysł na „Inny dzień”, np.: 

• Dzień kosmiczny (stworzenie rakiety, kosmicznych hełmów lub stroju Ufoludka, 

odnalezienie w książkach i internecie ciekawostek o kosmosie),  

• Dzień wakacyjny (tworzenie wakacyjnych kapeluszy z gazet, wymyślenie układu 

tanecznego do wakacyjnych hitów, własnoręczne zrobienie pocztówki z wymarzonych 

wakacji), 

• Dzień indiański (stworzenie pióropusza indiańskiego z papieru, materiałów; 

zaprojektowanie barw wojennych i wymalowanie ich na twarzy; tworzenie 

indiańskich naszyjników z makaronu z otworem – pomalowanie makaronu 

i nawleczenie go na sznurek; znalezienie ciekawostek i historii o Indianach), 

• Dzień piratów (składanie statków z papieru, zrobienie kapelusza pirackiego i przepaski 

na oko, słuchanie szant, zbudowanie statku – z klocków, łóżka, koców itp.), 

• Dzień kowbojski (stworzenie gwiazdy szeryfa i przypięcie jej szeryfowi narysowanemu 

na kartce z zawiązanymi oczami; jeśli mamy podwórko przy ładnej pogodzie możemy 

lassem łapać byka – krzesło; pojedynek kowbojski). 

2. Collage – wydzieranie kawałków materiałów, papieru, bibuły i tworzenie z nich obrazu, 

pejzażu. 

3. Twister – jeśli nie mamy planszy, łatwo możemy stworzyć ją sami, wycinając po 5 kółek 

w czterech kolorach. Mocujemy do podłogi i możemy dzieciom mówić, na jaki kolor 

kładą lewą/prawą rękę/nogę. 

4. Gra w Bingo – zawodnicy na kartonie 3x3 wypisują liczby od 1 do 25. Teraz następuje 

losowanie liczb i każdy wykreśla ze swojego kartonu wylosowaną liczbę. Gdy ktoś 

wykreśli linie 3 liczb, krzyczy „Bingo!”. 

5. Gra w statki, Państwa - miasta, w Oczko, w Kółko i krzyżyk, Memory. 

6. Jajcarze – duże pudełko po jajkach kolorujemy na trzy barwy – każda z nich to 

odpowiednio 1,2,3 punkty. Dzieci rzucają piłeczką do ping–ponga w stronę pudełka. 

Podliczamy punkty. 

7. Kalambury. 
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8. Krótkie opowiadanie – dajemy dzieciom 5 minut, żeby napisały krótkie opowiadanie 

składające się ze słów najwyżej czteroliterowych. 

9. Pojedynek na kciuki – w parach, zaplatamy dłonie bez kciuka. Walka polega na 

dociśnięciu kciuka do dłoni. 

10. A…B…C… - dzieci prowadzą dialog między sobą lub z rodzicami. Każda osoba wypowiada 

się po kolei i musi rozpocząć swoje zdanie od kolejnej litery alfabetu, np. „Ale zimno.”, 

„Bardzo.”, „Ciekawe, ile jest stopni.”, Dużo poniżej zera.” itd. 

11. Stopy i dłonie – drukujemy lub odrysowujemy dłonie i stopy w kilku egzemplarzach, 

przyklejamy do podłogi w dowolnej konfiguracji po 3 kartki w rzędzie. Dzieci przeskakują 

z jednej linii na drugą, kładąc stopy lub dłonie tak, jak na kartkach na ziemi. Przykład:  

 

 

 

  

  

 

 

12. Rybka lubi pływać – każdy uczestnik ma wyciętą z gazety rybkę i kolorowy magazyn. 

Z linii startu, poprzez wachlowanie gazetą, próbuje przemieścić rybkę do linii mety. 

13. Dmuchawki – na rozciągniętym sznurku umieszczamy kubek plastikowy z dziurką. 

Trzeba go „przedmuchać” do drugiego końca długiego sznurka jak najszybciej.  

14. Instrukcje – dzieci w parach siadają do siebie plecami. Jedno daje instrukcje, jak 

narysować zadany obrazek (przygotowany wcześniej), a drugie stara się odtworzyć go 

jak najlepiej. Porównujemy oba obrazki. 

15. Muzyczne kalambury – każdy musi wykonać rysunek, który ma naprowadzić drugą 

osobę na tytuł piosenki. 
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16. Puzzle z gazety – wycinamy z gazety lub starego kalendarza jakiś obrazek. Tniemy go 

na dowolne kawałki, ale nie za małe. Dziecko może zrobić to samo. Wymieniamy się 

ścinkami. Osoba, która pierwsza ułoży obrazek, wygrywa.  

17. Zabawa z piaskiem kinetycznym domowej roboty -  składniki musimy dobrze ze sobą 

wymieszać. Przepis na 1kg piasku: około 4 szklanki mąki pszennej lub kukurydzianej 

pół szklanki świeżego oleju spożywczego (możemy też zastąpić go oliwką dla dzieci), 

dodać barwniki. 

18. Nonogramy, czyli matematyczne kolorowanki. 

19. Tworzenie własnej gry planszowej, z zasadami, pionkami i planszą.  

20. Pisanie własnej książki, tworzenie ilustracji i okładki.  

 


