
           ZABAWY DLA DZIECI I RODZICÓW 

           POZOSTAJĄCYCH W DOMU. 

  

1. ZABAWA DYDAKTYCZNA „CO NIE PASUJE?” 

Kładziemy np. kilka jabłek i banana/trzy kredki i łyżeczkę itp. Następnie za każdym razem 

prosimy dziecko, aby wskazało przedmiot, który nie pasuje do pozostałych. 

 

2. ZABAWA DYDAKTYCZNA „ZNIKAJĄCE PRZEDMIOTY” 

Rozkładamy przed dzieckiem trzy przedmioty. Następnie prosimy aby maluch zamknął oczy. 

Zabieramy jedną rzecz i pytamy: „co zniknęło?”. 

 

3. ZABAWA RUCHOWA „MAŁPI GAJ” 

Z krzesełek, poduszek zabawek i sznurka układamy tor przeszkód w taki sposób aby dziecko 

zmuszone było wykonać różne czynności w celu jego pokonania  p. przeczołgać się w tunelu 

z krzeseł, przejść wzdłuż linii ułożonej ze sznurka, czy przeskoczyć z poduszki na podłogę. 

 

4. ZABAWA DYDAKTYCZNA „GRA W KOLORY” 

Potrzebne będą klocki i pojemniki w kilku kolorach. Zadaniem malucha będzie 

posegregowanie przedmiotów według ich kolorystyki; prosimy dziecko aby 

wrzuciło klocka w odpowiednim kolorze do pojemnika  o analogicznej barwie. 

 

5. ZABAWA NAŚLADOWCZA „WIELKIE PRANIE” 

Potrzebne będą: sznurek rozciągnięty pomiędzy dowolnymi meblami, klamerki, miseczki, 

ubranka lalek bądź dziecka. Przeprowadzamy z dzieckiem wszystkie etapy prania: segregacja, 

pranie, płukanie, rozwieszanie. 

 

6. ZABAWA ORIENTACYJNO-PRZESTRZENNA „RZEKA” 

Udajemy że dywan to rzeka, a dziecko ma dostać się na drugi brzeg nie mocząc nóg. W tym 

celu rozkładamy magazyny lub papierowe talerze które będą kamieniami po których przejdzie 

dziecko. 

 

 



 

 

7. ZABAWA RUCHOWA „DOMOWA KOSZYKÓWKA” 

Z kartek gazety robimy dużo kulek. Na początek ćwiczymy z dzieckiem 

rzucanie ich na odległość. Następnie umieszczamy kosz na odległość jednego 

metra i celujemy do kosza. 

 

8. ZABAWA ORIENTACYJNO- PORZĄDKOWA „CIEPŁO ZIMNO” 

Dziecko stoi tyłem i zakrywa oczka, a my  w tym czasie chowamy umówioną zabawkę. Na 

dany znak maluch szuka zabawki, a my naprowadzamy go: „ciepło”- blisko od zabawki, 

„zimno”- daleko od zabawki. 

 

9. ZABAWA PLASTYCZNA „ZNIKAJĄCE OBRAZY” 

Na foremce do pieczenia ciasta rozsypujemy mąkę lub kaszę i pozwalamy dziecku rysować 

za pomocą paluszka. Taki obraz może maluch w każdej chwili wyczyścić i zacząć tworzyć od 

nowa. 

 

10.  ZABAWA MANIPULACYJNA „KORALE DLA MAMY” 

Potrzebny nam będzie makaron rurki i sznurówka. Dziecko nawleka makaron na sznurówkę 

(na koniec dorosły związuje sznurówkę). Następnie maluch obdarowuje mamę własnoręcznie 

zrobionym prezentem. 

 


