
ZABAWY DLA DZIECI I RODZICÓW 

 

DZIEŃ I „KOLOROWY OBRAZEK”  

Malowanie farbami nie zawsze musi wyglądać tak samo. Wystarczy trochę folii spożywczej, 

odwrócony do góry nogami stół lub taboret, farby i zabawa gwarantowana  

 DZIEŃ II „POSZUKIWANIE SKARBÓW” 

Na dworze w różnych miejscach drzewo, krzak schowaj jakiś przedmiot lub coś słodkiego. Powiedz 

dziecku, aby zaczęło szukać razem z tobą tych przedmiotów. 

 DZIEŃ III „ZABAWA Z PIŁKĄ” 

Ustawiamy na środku pokoju kosz lub miskę, trzy kroki od niej kładziemy sznurek. 

Dziecko dostaje piłkę i stara się trafić do kosza. Po dwóch kolejkach staramy się 

zwiększyć odległość. 

 

DZIEŃ IV „TOR PRZESZKÓD” 

Możemy ustawić krzesło, pojemnik, dużą zabawkę. Zachęć dziecko, aby omijało przeszkody. 

DZIEŃ V „SKOKI PRZEZ LINKĘ” 

To zabawa dla dzieci która pomaga w ćwiczeniu równowagi. Potrzebujemy sznurek, 

który tniemy na paski 25-30 cm. Układamy je w równych odległościach na dywanie. 

Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków 

(pasków) 

 DZIEŃ VI „ZACZAROWANY WOREK” 

Ta zabawa rozwija wyobraźnię, w worek lub reklamówkę wkładamy różne przedmioty. Dziecko losuje i 

stara się to nazwać lub jeśli dziecko nie mówi to rodzic mówi co to jest. 

 DZIEŃ VII „SPRZĄTAMY” 

Angażujemy swoje dziecko do prac porządkowych. Niech maluch myje 

naczynia? Każdy maluch lubi zabawy w wodzie. Pokaż mu jak się myje naczynia 

(plastikowe) zabawa gwarantowana. Wycierasz kurze, daj dziecku czystą 

ściereczkę niech naśladuje twoje ruchy i czynności. Każdy dwulatek uwielbia 

pomagać. 

 DZIEŃ VIII „PIECZĄTKI” 

Robimy pieczątki z ziemniaka . Potrzebujemy farby i karton. Nakładamy na 

każdą pieczątkę farbę i dajemy dziecku, aby dokładało do kartonu. 

Rozwijamy wyobraźnię twórczą.  

 

 



 

DZIEŃ IX „POSZUKIWANIE KOLORU” 

 

Pokazujemy dziecku np. kolor żółty lub inny, zachęcamy dziecko, aby poszukało 

coś takiego koloru w książeczce lub w domu. 

 

 DZIEŃ X „SEGREGUJ KLOCKI” 

Wysypujemy różne klocki lub zabawki, ustawiamy pojemnik i prosimy dziecko, aby je posegregowało 

do danego pojemnika. Dla ułatwienia do każdego z pojemników 

wkładamy po jednym klocku. 

 

   

                                                                                                                                                                           


