
Zabawy z dzieckiem 

 

 Eksperyment z kolorami. 

Do zabawy potrzebne:  

jednego opakowania cukierków Skittles ewentualnie innych mocno 

barwionych drażetek, duży talerz, najlepiej biały, woda w temperaturze pokojowej. 

 

 

Na talerzu układamy cukierki w kształcie okręgu, następnie 

wlewamy powoli na środek talerza 

wodę i obserwujemy co się dzieje, ważne aby po wlaniu 

wody nie przestawić i nie usuwać talerza 

bo barwniki się rozpłynął nierówno. Najlepiej jak stoi w 

miejscu zaczynając puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób już po kilku sekundach 

barwiąc wodę niczym powstająca tęcza. Eksperyment robi duże wrażenie na dzieciach i 

może być ciekawym wstępem do rozmowy na temat barwienia i mieszania kolorów. 

 

 Tęcza na mleku 

Potrzebne materiały: 

mleko  barwniki płyn do mycia naczyń, patyczki do czyszczenia, zakraplacz lub łyżeczki, 

duży talerz. 

 

Na duży talerz wylewamy mleko a następnie dodajemy 

stopniowo rozpuszczone barwniki spożywcze lub wodę 

zabarwioną bibułą. Dodawanie barwników na 

powierzchnię białego mleka jest dla dzieci dużą atrakcją. 

Gdy na mleku zbierze się już tęczowa tafla kolorów 

namaczamy bibułę płynem do mycia naczyń i delikatnie 

dotykamy powierzchni mleka. Jeśli eksperyment się uda 

barwniki pod wpływem płynu i zmiany napięcia powierzchniowego zaczną samoistnie 

wirować i mieszając się tworzą wspaniałe barwne widowisko. 

 

 Tęczowe obrazy z piany 

Do zabawy potrzebny jest: 

duży biały brystol, kilka szklanek, woda, płyn do mycia naczyń, słomki, farby lub barwniki. 

 
Do szklanek z wodą z wodą wlewamy odrobinę płynu do mycia naczyń oraz farby lub 

barwnika. 

Płyn dokładnie mieszamy i gotowe barwne mieszanki ustawiamy w 

kilku miejscach na twardym brystolu. Dzieci dmuchają do każdej ze 

szklanek tworząc olbrzymie ilości kolorowej mieniącej się w słońcu 

piany. Można dmuchać wytworzoną już pianę słomką tworząc w 

niej wielkie bańki  mydlane, co daje dzieciom mnóstwo frajdy i z 

pewnością spodoba się każdemu z nich. 

 



 

 

 

 Teatr cieni 

Do wykonania kukiełek potrzebne będą:  

karton, rurki do picia, nożyczki i taśma klejąca. 

 

Na kartonie rysujemy kształt postaci i dokładnie  

go wycinamy. Następnie taśmą klejącą 

przyklejamy do niego rurkę. 

 Aby stworzyć scenę należy rozwiesić białe  

prześcieradło na przykład 

między dwoma krzesłami i ustawić lampkę tak aby je 

oświetlała od tyłu czyli od tej strony gdzie 

znajduje się osoba poruszająca kukiełkami. Życzę dobrej zabawy i ciekawych 

przedstawień. 

 

 

 

 

 Pudełko rozmaitości 

 

Do środka wkładamy przeróżne materiały ścinki 

kolorowych    tkanin wstążki, ścinki folii bąbelkowej, 

sztuczne futerka, filcowe kulki. W pudełku  chowamy 

niewielkich rozmiarów skarby na przykład gumowe 

figurki albo plastikowe samochodziki.   Zadaniem 

malucha jest odnalezienie ich. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapachowe zagadki 

 

     Do słoiczków wsypujemy ziarna kawy, kakao, cynamon 

skórkę pomarańczy, liście mięty lub bazylii . Dobrze       

żeby pojemniki nie były przezroczyste, wtedy dziecko 

naprawdę skupi   się na zapachu . Dzieci mogą podzielić 

słoiczki na te które pachną dla nich  ładnie lub brzydko, 

albo jeśli przygotujemy po 2 słoiki z taką samą 

zawartością odnajdywać pary identycznych zapachów. 

 

 

 

 

 

 



 Malowanie rączkami 

Do zabawy będzie potrzebne będą : 

duży karton, farby , woda.  
 

 

       To zabawa niekoniecznie lubiana przez rodziców ale radość malucha 

warta jest     jednak drobnych poświęceń, wystarczy zabezpieczyć 

podłogę gazetami lub folią ponieważ małe dzieci malują z rozmachem, 

im większe kartka tym lepiej.  

Można ustalić temat lub dać dziecku wolną rękę. 

 

 

 

 

 Tor przeszkód 

 

Ustawiamy w linii prostej kręgle w odległości 30 cm jeden od drugiego,   jeśli nie mamy 

kręgli to mogą być zabawki, książki, butelki itp.  

Zadaniem dziecka jest przejść między kręgami tak aby ich 

 nie przewrócić. W przypadku książek dziecko może je 

przeskakiwać. 

 

 

 

 

 Zabawa ruchowa 

 

Ustawiamy kilka krzeseł jedno za drugim, tak aby powstał tunel i  

pokazujemy maluszkowi jak ma pod nimi przejść. 

 Zadaniem dziecka jest przeczołganie się pod nimi.  

Aby bardziej dziecko zachęcić na końcu tunelu ustawiamy, 

 jakiś przedmiot, zabawkę bądź słodką nagrodę.  

 

 

 

 

 Zimno ciepło gorąco 

 

Zabawa, w której rodzic chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być maskotka, autko, 

piłeczka),pozostałe osoby muszą go odnaleźć. Ten kto schował “skarb” daje wskazówki 

stopniując słowa -zimno, ciepło gorąco informując poszukiwaczy czy są blisko czy daleko 

(zimno, mróz). Ten, kto odnajdzie skarb chowa go 

 i zabawa zaczyna się od nowa. 


