
Zabawy dla dzieci dwuletnich i ich rodziców na podstawie 

literatury; 

Sheila Elison „365 dni twórczej zabawy” 

Jackie Silberg „Gry i zabawy dla małych dzieci” 

  

1. Wyklejanki 

Wytnij kilka kartek z kolorowych magazynów ,przygotuj 

duży kawałek tektury i połóż go na podłodze, obok 

postaw pojemniczek z płynnym klejem. Zachęć dziecko 

do gniecenia, darcia kartek, gdy tą czynność wykona 

zachęć go do moczenia ich w kleju i przytwierdzanie do 

tektury. 

 

2. Wełniany piesek. 

Przygotuj kolorową włóczkę, karton, obrazek 

przedstawiający psa, tekturowy pojemnik po 

jajkach. Na kartonie narysuj kontury psiej sylwetki, 

włóczkę potnijcie na nieduże kawałki ,następnie 

dziecko ma porozkładać te kawałki według 

kolorów w pojemniku po jajkach –ułatwi to pracę 

.Potem dziecko ma poprzyklejać kolorowe pasma  

włóczki na rysunku psa, następnie niech dziecko 

narysuje psu nos ,oczy ,uszy. Na koniec wymyślcie razem dla niego imię. 

 

3. Projektant ogrodów 

Przygotuj skrawki tkanin w kwiaty i gładkich, kolorowe 

mazaki, karton rysunkowy i techniczny klej roślinny. 

Najpierw na kolorowej tkaninie obrysujcie kolorowymi 

mazakami kontury  kwiatów ,liści i łodyg i powycinajcie je .   

Z gładkiego materiału można również powycinać płatki           

i liście ,następnie należy nakleić materiały na karton 

rysunkowy aby były sztywniejsze .Gdy wyschną wytnijcie je .Potem ułóżcie na 

kartonie przygotowane elementy tak aby powstała kolorowa łąka. Ważne! 

Niech to dziecko będzie głównym projektantem. 

 



 

4.Wiersz do tańca. 

Przeczytaj na głos wasz ulubiony wiersz. Wybierz kilka 

fragmentów i spróbujcie wyrazić ich treść gestami 

,tańcem. Niektóre wersy opisują ruch i inne- nastroje, 

uczucia, okoliczności.  

 

 

5.Nasza własna plastelina. 

Przygotuj szklankę soli, szklankę mąki, szklankę wody, 

foremki do ciasteczek, wałek, barwniki spożywcze. 

Pozwól by dziecko wsypało składniki do dużej miski i 

wymieszało je rączkami do uzyskania jednolitej masy, 

gdy ciasto będzie odklejało się od rączek ,wyłóżcie je 

na deskę posypaną mąką. Rozwałkujcie  je wałkiem. 

Gdy ciasto będzie płaskie pozwól by dziecko 

powycinało z ciasta rozmaite kształty. 

 

 

6. Jakie to zwierzę. 

Zabawcie się w zgadywankę .Niech jedno z was  

naśladuje odgłosy charakterystyczne dla 

jakiegoś zwierzątka a drugie próbuje zgadnąć 

,następnie zamieńcie się rolami. 

 

 

 

7. Słowa i ruch. 

WYPROSTUJ SIĘ, SKACZ, ŚLIZGAJ SIĘ, BIEGNIJ, CZOŁGAJ SIĘ,PADNIJ, ZAKRĘĆ 

SIĘ,ODWRÓĆ   

  -   wymień parę podobnych poleceń. Razem z dzieckiem ćwicz te ruchy. Potem 

zaimprowizuj układ złożony. 

 

 



 

8. Lustrzany ekran 

 

Siądźcie przed lustrem .Zadziałaj na wyobraźnię dziecka, opowiedz mu że wasze 

lustrzane odbicia  to obraz na ekranie telewizora i 

powiedz że to właśnie ono popisuje się teraz 

przed wielką widownią .Naucz dziecko  jak 

poruszać brwiami, oczami, nosem, robić różne 

śmieszne minki Dziecku na pewno spodoba się ta 

zabawa. 

 

9. Namiot gigant. 

Przygotuj  cztery koce, potem wyczarujcie razem wielki 

namiot, niech meble posłużą za szkielet konstrukcji. 

Zaproponuj dziecku zabawę ,w której namiot dzięki mocy 

waszej wyobraźni stanie się cyrkiem, twierdzą itp.   

 

 

10. Korkowe zabawy. 

Przygotuj różne korki, klej, farby i pędzelki. Wspólnie sklejcie korki tak by 

powstały rozmaite kształty, realistyczne lub 

wyimaginowane .Poczekajcie jak klej wyschnie, 

pomalujcie wtedy zabawki na różne kolory. Dziecko  

chętnie pobawi się własnoręcznie zrobionymi 

zabawkami. 

 

   

 

 


