
Witaj! 

 

Mam nadzieję, że poniższe propozycje  dostarczą wielu inspiracji, uśmiechu i radości! 

 

I. Zabawy tematyczne, propozycje. 

 

1. Zabawa w sklep: 

Uważam, że spodoba się dzieciom, zwłaszcza w tym trudnym okresie! 

Po niżej propozycje i opisane działania uświetniające zabawę. 

Przygotujcie do zabawy: 

- produkty na sprzedaż (zabawki, produkty spożywcze z lodówki, książki itp. – co tylko chcecie), 

- regały „sklepowe” (mogą być to kartony, krzesła, poduszki, pudła), 

- pieniądze (wycięte z kartek i oznaczone markerem/długopisem lub prawdziwe) 

I gotowe! 

Określcie role (kto jest sprzedawcą, kto klientem), zmieniajcie je i bawcie się dobrze! ☺ 

2.Tor przeszkód czyli Olimpiada!!! 

 

Wystarczy choć trochę miejsca i parę rekwizytów tj: 

 

- poduszki (mniejsze, większe), 

- krzesła, taborety, pufy, 

- taśma klejąca  

 

Czyli to co każdy, w domu ma ;) 

 

Taśmą klejącą możemy na podłodze  wyznaczyć tor do biegu, przejścia tip-topem 

czy żabich skoków; 

Krzesła, pufy itp. można ominąć, przeskoczyć, przejść pod nimi, przejść po nich 

(mamy dużo możliwości – zależnie od panujących warunków i wieku dziecka);  

Poduszki to punkty kontrolne gdzie trzeba np. Dotknąć poduszkę prawą dłonią, 

wskoczyć na nią lub obiec dookoła.  

 

Świetna zabawa ruchowa- na rozładowanie energii! 

 

3.Teatr Lal i Misiów 

 

Nie można się aktualnie wybrać do teatru, ale teatr może zawitać w każdym domu! 

Przygotowanie: 



 

2 krzesła stojące pod ścianą (choć nie koniecznie), oddzielone przerwą: 1 m, 1,5 m – zależnie od 

upodobań, wielkości „sceny". 

 

Firana lub zasłona ☺ 

Aktorzy czyli: misie, lalki itp. Ale... 

Możemy to też być my! 

Więc mamy do wyboru teatrzyk „kukiełkowy" lub prawdziwy Teatr! 

 

Program, scenariusz i resztę: zostawiam wam! Jakbyście potrzebowali widzów, dzwońcie!!! ☺ 

4. Puzzle??? 

Myślę, że tu nie trzeba niczego wyjaśniać ale... można przygotować PODKŁADKĘ, POSMAROWAĆ 

KLEJEM I PRZYKLEJAĆ PUZZLE, tak by już „na ZAWSZE” stworzyły obraz!  

5. Sesja Fotograficzna! 

Wystarczy telefon z aparatem (jeśli dysponujecie profesjonalnym sprzętem- super!), tło np. Z 

prześcieradła przyklejonego taśmą do ściany, ze ściany, z szafy itp. 

Aplikacje na telefon do obróbki zdjęć również będą tutaj przydatne, znajdziecie je łatwo w sklepie 

play ☺ 

To jak będziecie robić zdjęcia, zostawiam wam! Od góry, selfie, wspólne czy artystyczne w 

niezwykłych pozach – macie duże pole do popisu! 

6. Memory ☺ 

Wytnijcie z kartki 20 kwadratów tej samej wielkości (można użyć też karteczek biurowych 

samoprzylepnych) i narysujcie na nich 10 różnych rzeczy (1 rzecz na dwóch karteczkach). I gotowe! 

Mieszamy kartki ułożone do góry (tak by nie było widać rysunków) i bawimy się w znajdowanie par! 

Powodzenia! 

7. Ciepło-zimno 

 

Zabawa mojego dzieciństwa ☺  

 

Ukrywamy jakiś dowolny przedmiot. A nasz bohater ma za zadanie go odnaleźć!  

Słowami ciepło-zimno wskazujemy czy obiera dobry kierunek czy się od przedmiotu oddala. Jak 

będzie naprawdę blisko, mówimy GORĄCO!  

 

Zabawa prosta a jednak dająca dużo radości! 



8. Zabawa w PRZYNIEŚ MI!  

Czas spędzany w domu kumuluje sporo energii, w tej zabawie mamy szansę „wybiegać" dzieci – jak 

mówiła moja babcia ☺ 

 

PROSZĘ PRZYNIEŚ MI BLACHĘ DO CIASTA! 

PROSZĘ PRZYNIEŚ MI MÓJ ŻÓŁTY SWETER!  

PROSZĘ PRZYNIEŚ MI 3 ŁYŻKI KAWY! 

Wymieniać dalej??? 

9. Ciuciubabka 

Opaska na oczy np. Z szalika i... 

Ktoś kto ma zawiązane oczy – jest Ciuciubabką! 

A ktoś inny, domownik/domownicy – mają za zadanie uciekać po wybranym pomieszczeniu, 

chichotać i nie dać się złapać! 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie! Tak by Ciuciubabka nie uderzyła się lub nie wpadła na szafę ☺ 

10. Pokaz mody 

Przygotowanie: wyznacz taśmą klejącą tor (wybieg) po którym będą chodziły modelki/modele. 

Przygotujcie wraz z dziećmi ubrania, kapelusze, buty itp. Które będą prezentowane! 

Modelki/modele mogą też spacerować po wybiegu z książką na głowie- oczywiście celem jest taki 

chód by nie spadła!  

Albo z cytryną na łyżce! 

Skoki na jednej nodze też są wskazane, podobno praca na wybiegu jest bardzo wymagająca... 

11. Budowa szałasu/kryjówki/namioti 

Co będzie nam potrzebne? 

Koce, prześcieradła, poduszki, krzesła, pufy, taborety... i zapasy jedzenia! 

Budowa szałasu, czy czego tylko zapragniecie, od czego zacząć: 

Rozstawcie 4 krzesła tak by utworzyły kwadrat/prostokąt! Nałóżcie na nie prześcieradło- ono posłuży 

za dach by nie kapało nam na głowę ☺ 

Na ziemi rozłóżcie koc, w końcu nie wiadomo jak długo będzie trzeba się ukrywać więc musi być nam 

wygodnie! 

Poduszki, pufy – co można z nich zrobić? 

Mogą nam służyć mury obronne naszej fortecy albo tarcze gdyby ktoś nas napadł!  

Taborety? Może stanowiska do nawiązywania kontaktów z cywilizacją poza ziemską??? 

12. Kalambury 



Przygotowanie: na kartkach napiszcie kategorie, tj. Film lub bajka, postać, zwierzę itp. ☺ 

Wrzućcie je do maszyny losującej (garnek, miska, kubek)! 

I gotowe! Osoba losuje a następnie pokazuje!  

Wierzę, że zgadywanki dadzą wam wiele frajdy! 

Pamiętajcie!!! Ilość kategorii oraz same kategorie można dostosować do wieku uczestników zabawy 

☺ 

13. Wycinanki 

Nie uwierzę, jeśli ktoś powie, że nie ma w domu czy na strychu starych gazet, ulotek i tym podobnych 

rzeczy. 

Pewnie gdzieś się kurzą, a z pomocą nożyczek można je fajnie wykorzystać! 

Co można z nich wyciąć?  

Litery, słowa, postacie, zdjęcia, produkty, nagłówki i wiele więcej!  

A następnie? Naklejając wycinki w bloku można stworzyć własną gazetę, artykuł, plakat, ulotkę! 

Można uformować i przykleić wycinki tworząc kształty ucząc się jednocześnie!  

Do dzieła ☺ 

14. Pachnąca zabawa 

Potrzebna jest: opaska na oczy i kilka/kilkanaście talerzyków z produktami, przyprawami (tutaj 

ostrożnie), potrawami. 

Zgaduj zgadula co na talerzyku? 

Zgadłeś? Czeka jeszcze talerzy bez liku! 

P.S Dorośli też się przy tym bawią ☺ 

15. Kto wytrzyma dłużej? 

„Mamo, tato! Ja już dłużej nie wytrzymam w domu!” – bardzo możliwe, że usłyszycie te słowa... co 

wtedy?  

W takiej sytuacji polecam zabawę: Kto wytrzyma dłużej??? 

Ale co spytacie?  

A np. Stanie na jednej nodze, podskoki (mierzymy kto najdłużej skacze), robienie przysiadów, 

pajacyki, obrót wokół własnej osi, turlanie się, bieg w miejscu, pompki, może taniec? Kan kan? ☺ 

Mile widziana rywalizacja!!! 

16. Zamiana ról  

Dziecko/dzieci zamienia/zamieniają się w rodzica/rodziców i odwrotnie!  

Ciekawy eksperyment, a może przy okazji ktoś zrobi komuś kanapkę? ☺ 

Uwaga! Zawsze podkreślajcie, że to zabawa, żeby dzieci do pracy nie poszły!!! ;) 



17. Części ciała  

Przyda nam się tutaj duża kartka, albo sklejone ze sobą kartki/brystol i marker ☺  

Ktoś kładzie się na kartce i odrysowujemy jego sylwetkę! 

A następnie możemy:  

- kolorować, 

- oznaczać części ciała, 

- wyklejać, zdobić! 

Nauka poprzez zabawę ☺ 

18. Baba Jaga patrzy! I myślę, że to wystarczy, tą zabawę zna każdy ☺ 

19. Skakanka 

Co to jest Mamo? Większość dzieci (to przykre) nie zna czegoś takiego jak skakanka! A warto się z tym 

zaznajomić, w końcu ruch to zdrowie!  

Jak nie mamy skakanki, możemy użyć liny, sznurka do wieszania prania albo.... hmm... niewidzialnej 

skakanki! To dopiero wyzwanie!  

To co, sąsiedzi z dołu chyba zrozumieją? ☺ 

20. Rzut do celu 

Czyli jak ze zwykłej piłki i miski lub kosza na pranie uczynić zabawę ☺  

Ustaw miskę/kosz na pranie czy cokolwiek innego co się nada w pewnym miejscu. Teraz z określonej 

odległości rzucamy i musimy trafić! 

By uatrakcyjnić zabawę, można zrobić tak: 

 

Ktoś łapię miskę w dłonie i staje pod ścianą, przez cały czas jest w ruchu, uciekając na boki. I co, 

trafisz teraz? 

21. Robienie czynności na czas 

Nadszedł wieczór a ktoś z młodszych domowników nie chcę umyć zębów? 

Może komuś nie chce się posprzątać pokoju? 

Urządźcie zawody i wykonujcie czynności na czas!!! 

Czynności dopasujcie do Siebie ☺ 

22. Tworzenie biżuterii  

Sznurki, włóczki, nici i makaron (rurki najlepsze ;) ). To zestaw małego artysty! A jak macie jeszcze 

farbki to jest naprawdę extra!  

Bransoletki, naszyjniki, łańcuchy jak u najbogatszych raperów- to co? Działamy? 

23. Figurki z tektury 



Każdy pewnie ma: karton po tv, głośniku czy kinie domowym. Może kartony po paczkach 

pocztowych? Na pewno coś się znajdzie! 

Wycinanie figur, postaci czy rzeczy z tektury to świetny trening dla ręki i nauka skupienia czy 

dokładności. A później?  

Wyklejanie, malowanie, rysowanie, wydzieranie... główka pracuje! 

24. Wystawa  

Jak już mamy biżuterię oraz tekturowe prace, możemy urządzić wystawę prac! 

Pamiętajcie by dokładnie oglądać arcydzieła i je podziwiać! ☺ 

Teraz kilka znanych i lubianych propozycji ;) 

25. Zabawa w Chowanego 

26.Pidżama Party  

27. Karaoke  

28. Dmuchanie balonów na czas 

29. Naśladowanie odgłosów zwierząt  

30. Strzelanie folią bąbelkową! 

I bardziej skomplikowanych ☺ 

31. Stwórz Tablicę Manipulacyjną  

Kawałek płyty Osb, może gruba tektura lub stara niepotrzebna tablica korkowa? 

To idealny materiał na tablicę manipulacyjną! Pomoc mamy lub taty, kilka wkrętów i przedmiotów 

codziennego użytku i gotowe! Niech poniesie was wyobraźnia! 

32. Domki z kart 

Kto ułoży najpiękniejszy??? 

33. Rysowanie drzewa Genealogicznego  

Świetna propozycja by poznać przodków, utrwalić imiona członków rodziny i zająć się czymś 

pożytecznym i miłym ☺ 

Wspólnie rysujcie, opisujcie, dokąd najdalej zajdziecie? 

Gdzie sięgają korzenie? 

34. Kamienie szlachetne  

Wiaderko zwykłych kamieni, co w tym takiego niezwykłego? No nic. A gdyby tak je pomalować? 

Może zamienią się w brylanty? Kryształy? Kamienie szlachetne? 

Farbki, lakiery do paznokci – dajcie się ponieść! 

35. Konkurs na najwyższą wieżę. 

Kto ma dzieci, ten ma klocki – to niezaprzeczalny fakt ☺ 



To jak rywalizujecie? Kto ułoży najwyższą wieżę??? 

36. Zabawa w skojarzenia 

Prosta, gimnastykująca umysł: 

Podajemy 1 słowo a gracz/gracze podają skojarzenia!  

Np. Słońce – upał – wakacje – zabawa – radość – rolki. 

37. Malowanie przyprawami 

Potrzebujemy: blok/kartki, klej i przyprawy! 

Ołówkiem czy kredką robimy kontur, smarujemy wewnątrz klejem i „malujemy" przyprawami – 

sypiąc je ☺ 

Ależ ta sztuka pachnie! 

38. Gra w Państwa Miasta  

Kto pamięta jak się w to grało? Ręką do góry!!! 

39. Gniotki 

Słuchajcie to jest banalne a jaką daje radość! 

Do butelki plastikowej wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Nakładamy balon na butelkę i wsypujemy 

mąkę!  

Ściągamy balon, zawiązujemy i już! 

Marker w dłoń i rysujemy oczka, buzię i nosek ☺ 

40. Orkiestra : szukanie dźwięków  

Okazuje się, że łyżka drewniana, trzepaczka do jajek i garnek mogą służyć za instrumenty! Jak? 

Odszukajcie dźwięków! 

Stuk puk, komoda, stuk puk o stół! 

Stuk puk o garnek, stuk puk o słój!  

41. Strzelanie folią bąbelkową! 

42. Granie w gry Planszowe 

43. Dyskoteka 

44. Obrazki i słówka – nauka angielskiego  

Na kartkach rysujemy np. Auto, piłkę, lalkę itp. ☺ na dole podpisujemy po angielsku! Oglądamy i 

wspólnie powtarzamy słowa.  

45. Tatuaże z flamastrów  

Kto chętny na zabieg? To się zmyje!  

46. Zrobienie korony i zdobienie jej ☺ 



Kartka, pisaki, kolorowy blok, hmm... co jeszcze macie Ciekawego? 

47. Odrysowywanie dłoni  

48. Robienie Pizzy 

49. Pokaz Zabawek ☺ 

50. Malowanie obrazów! 

 

 

 

 

 
 


