
  

POMYSŁY NA ZABAWY, 

KTÓRE MOŻNA 

WYKORZYSTAĆ Z DZIEĆMI 

W DOMU   

 
Zabawy sensoryczne mają za 

zadanie dostarczyć różnorodnych 

bodźców do rozwoju zmysłów. 

Dziecko uczestnicząc w tego typu 

zabawach powinno być dla nas 

przewodnikiem pokazując, co lubi, 

czego nie lubi, a czego 

zdecydowanie unika. Pamiętajmy, 
że podczas tego typu zabaw 

bardzo ważna jest swoboda 

działania, dzieci mogą się brudzić  

i chlapać. 
 

 

 

 

MOŻEMY TEN SZCZEGÓLNY CZAS 

WYKORZYSTAĆ NA ZABAWĘ               

Z NASZYMI DZIEĆMI 

Wspomnienia na 

całe życie 

Jest wiele ciekawych zabaw, które 

dostarczą nam i dzieciom dużo 

uśmiechu i pozytywnych emocji. 

Pamiętajmy zabawa jest 

nieodzownym elementem życia 

każdego dziecka, wspomaga jego 

wszechstronny rozwój, rozwija 

spostrzegawczość, wyobraźnię, 

kreatywność, zdolność kojarzenia, 

umiejętności motoryczne. Zabawa 

przynosi dzieciom radość  

i zadowolenie ze wspólnego 

odkrywania i przeżywania pewnych 

treści, stymuluje twórcze i radosne 

poznawanie siebie nawzajem. 

Zadbajmy o przyjazną atmosferę, 

aby miło spędzić czas, zbliżyć się do 

siebie i zacieśnić więzy.  

 

Pomysły na zabawy w domu  

z dziećmi w wieku żłobkowym 
 

 

 

 

Siedzenie z dziećmi 

w domu wcale nie 

oznacza nudy  

 

 

Zabawy sensoryczne 

 
Kolorowa masa – do naczynia (miski) 

wsypujemy pół kilograma mąki 

ziemniaczanej, do mąki dolewamy 

stopniowo wodę. Mieszamy mąkę  

z wodą do powstania jednolitej 

masy. Masa powinna być zbita, 

cechą charakterystyczną jest 

twardnienie pod wpływem nacisku, 

kiedy swobodnie kładziemy masę na 

dłoni masa przelewa się przez palce. 

Powstałą masę można zabarwić 

bibułą, bądź barwnikiem spożywczym. 
 

Piasek – do naczynia (miski) wsypujemy 

pół kilograma mąki 

ziemniaczanej(można użyć mąkę 

kukurydzianą), do mąki dolewamy 

stopniowo oliwę. Mieszamy mąkę z oliwą 

do momentu aż powstanie „piasek”. 

 

Masa solna – przygotowujemy  

1 szklankę mąki pszennej, 1 szklankę soli, 

½ szklanki wody. Wszystkie składniki 

mieszamy do powstania jednolitej masy. 

Masę wykorzystujemy do lepienia 

rozmaitych rzeczy, możemy wykorzystać 

foremki np. do ciastek, aby powstały 

różne kształty. Po wyschnięciu masę 

można pomalować farbami. 

 
 

 

ZACZNIJMY OD WYŁĄCZENIA 

TELEWIZORA, ODŁOŻENIA 

SMARTFONÓW I TABLETÓW NA 

BOK 

Wygospodarujmy czas tylko dla 

dzieci pamiętajmy, że jest on dla 

nich najcenniejszym prezentem. 

Do dobrej zabawy potrzebne 

będą zwykłe przedmioty, 

produkty, które na pewno każdy  

z nas ma w domu. 

 
 



  

 

Barwny woreczek – do woreczka 

strunowego wlewamy dwa kolory 

farby w taki sposób, aby kleksy farby 

znajdowały się w dwóch 

przeciwległych rogach i szczelnie 

zamykamy. Dziecko ugniatając 

woreczek miesza farby i na jego 

oczach powstają nowe barwy. 

 

 

 
 

 

Zabawy z wykorzystaniem 

rozmaitych artykułów                    

i przedmiotów 
 
Odciski  – dno płytkiego naczynia 

wypełniamy mąką, wykonujemy 

razem z dzieckiem odciski dłoni i 

stóp.  

 

Wykopaliska – w naczyniu 

wypełnionym mąką, ryżem, lub 

kaszą umieszczamy różne niewielkie 

przedmioty np. małe zabawki, 

figurki. Za pomocą pędzelka lub 

delikatnych podmuchów powietrza 

szukamy zasypanych skarbów.  
 

Zabawy z makaronem – 

przesypywanie makaronu do 

pojemnika, segregowanie różnego 

makaronu ze względu na kształt. 

Barwienie ugotowanego makaronu 

barwnikiem spożywczym, 

segregowanie makaronu ze 

względu na kolor. Nieco starsze 

maluchy mogą spróbować 

nawlekać surowy makaron na 

sznurek i zrobić naszyjnik. 

 

Ścieżka sensoryczna – na podłodze 

układamy ścieżkę z składającą się  

z różnych produktów i powierzchni 

np. kawałki tkanin (wełna, jedwab, 

płótno), papier, gazety, tacki 

wypełnione ryżem i kaszą, folia. 

Spacerowanie taką ścieżka jest 

bardzo atrakcyjną zabawą. 
 

Magiczne pudełko – z kartonu 

wykonujemy pudełko w którym 

wycinamy otwór (otwór musi mieć 

taką wielkość aby dziecko mogło 

włożyć rękę ) w pudełku 

umieszczamy różne przedmioty (np. 

miękkie , twarde )Dziecko wkłada 

rękę do magicznego pudełka  

i zapoznaje się z przedmiotami za 

pomocą zmysłu dotyku. 

 
Kulki hydrożelowe – do miski 

wkładamy hydrożel, zakrywamy  

miskę kolorową folią tak, aby nie 

było widać, co jest w środku, 

Wycinamy miejsce na włożenie 

rączek – dziecko wkłada ręce do 

środka dotykając produkt nie 

widząc go. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensoryczne woreczki i gniotki 
 

Woreczek sensoryczny – masę z wody i 

mąki przekładamy do woreczka 

strunowego, barwimy barwnikiem 

spożywczym lub farbą. Dziecko może go 

ugniatać, rysować paluszkiem itd. 

 

Woreczek z brokatem – do woreczka 

strunowego wlewamy olej z barwnikami, 

dosypujemy brokat. Dziecko może np. 

rysować paluszkiem po woreczku. 

Barwny woreczek – do woreczka 

strunowego wlewamy dwa kolory 

farby w taki sposób, aby kleksy farby 

znajdowały się w dwóch 

przeciwległych rogach i szczelnie 

zamykamy. Dziecko ugniatając 

woreczek miesza farby i na jego oczach 

powstają nowe barwy. 

 

 



Zabawy taneczne 
 

Taniec z maluchem – maluchy 

uwielbiają muzykę i taniec. 

Wystarczy włączyć ulubioną 

muzykę i tańczyć z dzieckiem 

(młodsze dzieci można wziąć na 

ręce) Podczas tańca możemy 

dziecko informować o zmianach 

tempa w muzyce np. „tańczymy 

wolno”, „szybko”, czy o figurach 

które chcemy wykonać „kucamy”, 

„podskakujemy”, „kręcimy się” itd.  

 

Moje ciało tańczy – 

przygotowujemy nagranie z 

muzyką wolną i muzyką szybką. Na 

początku wsłuchujemy się  

w spokojną muzykę ciało zaczyna 

się budzić. Po kolei budzą się 

wszystkie części ciała. Dziecko 

może naśladować ruchy rodzica 

(budzą się ręce – machamy 

rękami, budzą się nogi – machamy 

nogami, budzi się głowa itd. W rytm 

szybkiej muzyki tańczy całe ciało. 

 

Kolorowe wstążki – 

przygotowujemy kolorowe wstążki, 

włączamy muzykę klasyczną i 

poruszamy wstążkami w rytm 

muzyki. 
 

  

Zabawy z wykorzystaniem 

rozmaitych artykułów  

i przedmiotów 
 
Dziecięca orkiestra – przygotowujemy 

wraz z dzieckiem perkusję, można do 

tego wykorzystać to, co mamy pod 

ręką np. w kuchni garnki, miski, 

pokrywki, patelnie, drewniane łyżki i 

perkusja gotowa. 

 

Kolorowe grzechotki – plastikowe 

butelki np. po napojach napełniamy 

różnymi produktami np. kaszą, ryżem, 

makaronem, kolorowymi guzikami i 

dokładnie zakręcamy (można użyć 

kleju „Magic” by dziecko butelki nie 

odkręciło podczas zabawy). Grzechotki 

mogą zostać ozdobione wspólnie 

różnymi materiałami, można przywiązać 

kolorowe wstążki czy do środka 

dosypać brokat. Takie grzechotki mogą 

nam służyć do zabawy, ale także do 

gry na nich np. gra przy rytmach 

ulubionej muzyki. 

 

Co to za dźwięki – przygotowujemy 

przedmioty, które mamy w domu np. 

gwizdek, klucze, pozytywka, garnek, 

gazeta. Wspólne wsłuchiwanie się w 

dźwięki. Kiedy dziecko pozna dźwięki 

można zasłonić mu oczy by 

spróbowało odgadnąć, jaki przedmiot 

wydaje dany dźwięk.  

 
 

 

Zabawy  umuzykalniające, 
rozwijają zdolności każdego 

dziecka, pobudzają do 
działania, dostarczają 
pozytywnych emocji, 
wpływają na rozwój 

procesów myślowych, 
pamięciowych, pozwalają 

odreagować stany napięć. 
Wcale nie musimy 

doskonale śpiewać, tańczyć 
czy grać na instrumentach, 

aby wprowadzić swoje 
dziecko w niezwykły świat 
muzyki, zarazić ich radością 

tworzenia i odkrywania. 

 
 

 
 

 
 

Wirujące chustki – przygotowujemy 

chustki (można wykorzystać apaszki, 

pocięty materiał) włączamy muzykę 

klasyczną, chustki wirują w rytm muzyki. 

 

Figury – dzieci wraz z rodzicami tańczą 

swobodnie w rytm ulubionej muzyki, gdy 

muzyka cichnie uczestnicy zabawy 

nieruchomieją i tworzą figury. 

 

Zabawa z kartkami – dziecko, opiekun 

tańczą trzymając w dłoniach kartki, 

szeleszczą nimi w rytm muzyki, opiekun 

zachęca dziecko do utworzenia z kartki 

np. kulki. Kule można podrzucać w rytm 

muzyki, rozwijać i zgniatać następnie 

podrzeć ją na małe kawałki. 
 



  

Zabawy relaksacyjne są 
niezwykle ważnym 

elementem, który można 
wprowadzić do codziennej 

zabawy z dzieckiem. 
Relaksacja powinna być 

przeprowadzona  
w warunkach,  które 

wywołują odprężenie, 
wprowadzają  

w atmosferę spokoju, 
bezpieczeństwa. Celem tego 
typu zabaw jest wyciszenie  
i rozluźnienie całego ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecięce masażyki 
 

Masażyki w takt muzyki -

przygotowujemy kocyk, wygodne 

miejsce by móc się zrelaksować. 

Dziecko kładzie się na kocu, tak by 

było mu miło i wygodnie. Rodzic 

delikatnie masuje plecy, nogi, ręce 

dziecka w takt muzyki. 

 

Masujące piłeczki – przygotowujemy 

kocyk, piłki (małe, większe, gładkie,  

z wypustkami) Dziecko kładzie się na 

kocu, tak by było mu miło i wygodnie. 

Rodzic wykonuje masaż dziecku za 

pomocą piłek w tle wspólnie 

słuchając muzykę relaksacyjną. 

 

 
Wierszyki na dziecięce 

masażyki 

 
„Przyszła myszka” 

Przyszła myszka do braciszka. 

Tu zajrzała, tam wskoczyła, 

a na koniec tu się skryła. 

Na plecach dziecka wykonujemy 

posuwiste ruchy opuszkami 

złączonych palców; lekko 

drapiemy dziecko za jednym 

uchem, następnie za drugim, 

wsuwamy palec za kołnierzyk 

„Rzeczka” 

Płynie, wije się rzeczka 

Jak błyszcząca wstążeczka. 

Tu się srebrzy, tam ginie, 

A tam znowu wypłynie. 

Rysujemy na plecach dziecka 

falistą linię, delikatnie drapiemy je 

po plecach, wsuwamy palce za 

kołnierzyk; przenosimy dłoń pod 

pachę i szybko wyjmujemy. 

Wierszyk można wykorzystać 

podczas zabawy w kąpieli: 

Naśladujemy ręką wijącą się 

rzeczkę to w wodzie, to kreśląc ją 

na plecach dziecka, chowamy 

rękę pod wodą i nagle 

wynurzamy. 

Słyszę świat wokół nas 
 
Poduchowe nutki – kładziemy się na 

poduszkach, włączamy muzykę 

klasyczną i wspólnie wsłuchujemy się  

w muzykę. Muzykę klasyczną można 

słuchać tuż przed drzemką, gdyż 

wspaniale kołysze do snu. 

 

 
 

Wsłuchujemy się w otoczenie – 

kładziemy się wygodnie np. na 

kocykach, zamykamy oczy, słuchamy 

dźwięków, które docierają do 

pomieszczenia, w którym jesteśmy  

np. tykanie zegara, skrzypiące drzwi, 

dźwięki dobiegające zza uchylonego 

okna, śpiew ptaków, szum wiatru. 

Opisujemy dziecku, co słyszeliśmy. 

Można wykorzystać nagrania z płyty 

Cd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z kręglami i piłkami 
 
Slalom – ustawiamy kręgle w taki sposób, 

aby można przejść nie przewracając ich, 

zamiast kręgi możemy użyć butelek po 

wodzie. 

 

Zabawa w kręgle – ustawiamy kręgle, po 

czym próbujemy je zbić piłką, zabawę 

powtarzamy kilka razy, zamiast kręgli 

można użyć butelek po wodzie. 

Zabawy ruchowe są dla dzieci 
atrakcyjną i ciekawą formą 

wspomagającą jego 
wszechstronny rozwój. 

Wprowadzają radosny nastrój, 
dają dziecku możliwość 
zaspokojenia naturalnej 

potrzeby ruchu. Podczas tego 
typu zabaw rozwijane są 

wszystkie elementy 
wpływające na motorykę  

i dynamikę ruchu. Dziecko 
uczy się jak współpracować  

z innymi. Gry i zabawy 
ruchowe poprawiają 

wydolność wielu układów  
i narządów, wpływają na 

odporność organizmu. 



 

 

  

Rzucamy do celu – ustawiamy 

na środku pokoju pojemnik 

(może to być np. pudło na 

zabawki) próbujemy wraz z 

dzieckiem wrzucić piłki do 

pojemnika, starszym dzieciom 

można za pomocą taśmy 

stworzyć linię skąd mają rzucać 

do celu. 

 

Turlamy piłkę – siadamy  

w rozkroku, turlamy piłkę do 

siebie nawzajem. 

 

Zabawy z 

wykorzystaniem 

rozmaitych artykułów  

i przedmiotów 
 

Tor przeszkód – tor przeszkód 

można utworzyć, z czego tylko 

chcemy, możemy wykorzystać 

do tego koce, krzesła, sznurek 

zabawki, poduszki. Stwórzmy 

taki tor przeszkód, aby maluch 

mógł go pokonać i aby była 

to dla niego bezpieczna 

zabawa. Dziecko może np. 

przeczołgać się w tunelu z 

krzeseł, przejść po linii ułożonej 

ze sznurka, czy wejść na 

poduszkę. 

 

 

Czerwone i zielone – zabawa 

doskonała dla dzieci, które potrafią 

już różnicować kolory. Opiekun 

przygotowuje wspólnie z dzieckiem 

dwa papierowe lizaki (zielony i 

czerwony). Dzieci swobodnie biegają 

po pokoju, gdy opiekun podnosi 

czerwony lizak to się zatrzymują. 

Zielony oznacza, że można ponownie 

się poruszać.  

 

Gra w klasy – na dywanie przyklejamy 

taśmę w ten sposób by powstały pola 

do gry, uczestnicy zabawy 

przeskakują kolejno przez każde z pól. 

Taką planszę do gry można również 

przygotować na starym prześcieradle 

ważne, aby plansza się nie przesuwała 

a zabawa była bezpieczna. 

 

Jakie to zwierzę ? – osoba dorosła 

wraz z dzieckiem przygotowuje obrazki 

przedstawiające zwierzęta (mogą to 

być obrazki z kolorowanek, 

wydrukowane lub wycięte z gazet) 

dziecko biega po pokoju opiekun 

podnosi obrazek z wybranym 

zwierzęciem, dziecko próbuje 

naśladować chód danego zwierzaka 

np. poruszamy się jak kotki, 

podskakujemy jak króliki, idziemy 

powoli jak żółw itd.  

 

Przeprawa przez rzekę – zabaw 

spodoba się maluchom jak i starszym 

dzieciom. Na podłodze „rzece” 

układamy różne przedmioty np. 

poduszki, gazet, materiały. Zadaniem 

uczestników zabawy jest przeprawa 

przez „rzekę” bez dotknięcia stopą 

wody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy plastyczne są 
ciekawą formą spędzania 

wolnego czasu 
rozwijającą zdolności 
manualne, ponadto 

odgrywają ważną rolę  
w wychowaniu 

estetycznym dziecka. 
Działalność plastyczna 

zaspokaja potrzebę 
ekspresji i motywacji do 

działania, stwarza 
szerokie pole do 

samorealizacji możliwości 
twórczych. Daje dziecku 

radość i zadowolenie, 
umacnia poczucie własnej 

wartości. Rozwija 
samodzielność, 

wytrwałość oraz uczy 
planowania nowych 

zadań. 

Zabawy w stemplowanie 
 

Balonowe stempelki – do balonów 

wlewamy odrobinę wody tak, aby 

obciążyć balon.  Przygotowujemy 

talerzyki z farbą i arkusz papieru. 

Moczymy balony w farbie, po czym 

robimy stemple na papierze. Balon jest 

miękki i elastyczny, woda przyciąga 

uwagę i sprawia, że balon dobrze leży 

w rączce dziecka. 

 

 
 

Ziemniaczane stemple – rozpoczynając 

zabawę należy zacząć od wykonania 

stempli z ziemniaka przez rodzica 

(rodzic w przeciętym na pół ziemniaku 

wycina dany kształt stempla np. serce, 

słońce, gwiazdka) Kształt należy 

wyciąć w taki sposób by wzór, który 

chcemy stemplować był wypukły. 

Przygotowujemy farby i arkusz papieru, 

mocząc stemple w farbie powstają na 

kartce kolorowe stemple. 

 

Stempelki z gąbki – do zabawy można 

wykorzystać różne gąbki, które mamy  

w domu (np. do mycia naczyń) 

Przygotowujemy arkusz papieru, farby, 

mocząc gąbki w farbie wykonujemy 

wspólny obraz. 

 

 



 

 

  

Paluszkowe stemple – dziecko wspólnie z 

rodzicem wykonuje odciski na arkuszu 

papieru za pomocą palców w ten sposób 

powstaje wspólne dzieło. Można również 

wykonać odciski całych dłoni a nawet 

stóp. 

 

Stemple z korków – do stemplowania 

możemy wykorzystać korki, bardzo dobrze 

sprawdzają się korki po winie, ale także 

nakrętki od butelek. 

 

Zabawy plastyczne z folią 
 

Foliowy witraż – oklejamy okno bardzo 

dokładnie folią, zabezpieczamy ramę i 

podłogę pod oknem. Na foli możemy 

malować palcami, pędzlem, gąbką czy 

odciskać dłonie. 

 

Niezwykłe malowanie – na kontur obrazka 

(może być dowolna kolorowanka) robimy  

kleksy z farby, na farbę kładziemy 

przeźroczystą folię, dziecko za pomocą 

naciskania dłońmi na folię pokrywa 

obrazek farbą. 

 

Malowanie folią bąbelkową  – folię 

bąbelkową pokrywamy farbą, przykładamy 

do kartki, po oderwaniu folii od kartki 

powstają ciekawe wzory. 

 

 

Zabawy z wykorzystaniem 

rozmaitych artykułów i przedmiotów 
 

Czarodziejskie obrazki – na kolorowych 

arkuszach papieru rysujemy nie 

skomplikowany kształt, dziecko próbuje 

wysmarować wnętrze konturu klejem, a 

całość należy posypać mąką. Po otrzepaniu 

kartki powstaje niezwykły obrazek. Można 

przygotować wystawę wcześniej powstałych 

obrazów i odgadywać z dzieckiem, co 

oznacza dany kształt.  

 

Wydzieranka – wyklejanie konturu obrazka 

wydzierankami z kolorowego papieru, 

kolorowych gazet. 

 

 
 

Malowanie bibułą – na biały arkusz papieru 

kładziemy namoczone w wodzie paski 

kolorowej bibuły. Odrywamy paski i powstaje 

kolorowy obraz. 

 

Malujemy, czym się da – przygotowujemy 

przedmioty do wykonania pracy np. korki, 

kulki wełny, patyczki higieniczne, packi na 

muchy, rolki po ręcznikach papierowych, 

gąbki, duży arkusz papieru i farby. Malujemy, 

czym tylko mamy ochotę tworząc wspólne 

dzieło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zabawy z wykorzystaniem rozmaitych artykułów  

i przedmiotów 
 

Wodne kwiaty – do zabawy potrzebny nam będzie pojemnik lub 

miska z wodą. Rodzic rysuje na kolorowych kartkach kwiaty  

(w taki sposób, aby można było zagiąć płatki), wycina je. 

Dziecko próbuje z pomocą rodzica zagiąć płatki kwiatów do 

środka. Zabawa polega na puszczaniu na wodzie kwiatów, 

które gdy nasiąkną wodą „rozkwitają”. 

 

Dryfujące nakrętki – do miski z wodą wkładamy nakrętki, 

dziecko za pomocą sitka lub łyżki do pierogów próbuje wyłowić 

dryfujące nakrętki i przełożyć je do drugiej miski. 

Zabawy manipulacyjno – 
konstrukcyjne dają dziecku 

radość zadowolenie,  
doskonalą sprawność 
manualną. Zabawy te 

pobudzają do samodzielnego 
myślenia i działania, dają 
przyjemność estetyczną, 

doskonalą spostrzegawczość, 
rozbudzają wyobraźnię  

i fantazję. 



 

 

 Łowimy rybki – na tackę 

wysypujemy makaron typu pene 

(rybki), dzieci próbują nawlec 

makaron na słomkę (wędka). 

 

Figury – rysujemy dużą figurę na 

kartce papieru np. koło, dziecko 

próbuje ułożyć nakrętki na kontur 

narysowanej figury. 

 

Klepsydra – przygotowany 

wcześniej hydrożel razem z 

dzieckiem przesypujemy do 

butelki, łączymy butelkę z drugą 

identyczną, zaklejamy taśmą 

izolacyjną i zabawa gotowa 

możemy przesypywać kulki 

hydrożelowe jak w klepsydrze.  

 

Brokatowa butelka –wodę 

wlewamy do butelki za pomocą 

lejka, do wody dodajemy kilka 

kropli gliceryny i jednokolorowy 

brokat. Wstrząsamy butelką i 

obserwujemy jak brokat powoli 

opada na dno. Świetny efekt 

powstaje, gdy zgasimy światło  

i podświetlimy butelkę latarką.  

 

Nasze budowle – budowle można 

tworzyć w rozmaity sposób 

można wykorzystać różnego 

rodzaju klocki, które mamy w 

domu, ale także kartony, 

pudełka, rolki po papierze, gąbki. 

Rodzicu pamiętaj powyższe pomysły można wykorzystać na wiele 

sposobów.  

 

Najważniejsze jest BEZPIECZEŃSTWO podczas zabawy. 

  

Korzystając z naszych propozycji nigdy nie zostawiaj dziecka 

samego!  

 

Mów do dziecka, objaśniaj zasady zabaw, chwal swoje dziecko  

za wykonane działania, bawcie się wspólnie to dla niego bardzo 

ważne! 

  Oprac. mgr Kinga Maćkowiak 


