
Mamo, tato – pobawmy się 

Propozycje zabaw dla rodziców z dziećmi w wieku od 1-2 roku życia 

 

         Rozwój małego dziecka przebiega małymi krokami, a każdy krok jest możliwy 

dzięki zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa ze strony najbliższych. W trosce o 

zdrowie i bezpieczeństwo dziecka prosimy Rodziców o właściwy dobór: zabawek, 

przedmiotów, artykułów spożywczych, aby te nie stanowiły źródła zagrożenia dla 

naszych maluszków. Nigdy nie zostawiajcie dzieci samych podczas zabawy.  

 

Drodzy Rodzice oto pomysły na każdy dzień tygodnia: 

 

Tydzień pierwszy: 1.04. – 3.04.2020  

 

1.04.2020 

1. Zabawa paluszkowa „Wiosenna burza”  -  w tej zabawie główna aktywność należy 

do dorosłego. Rodzic recytując wierszyk ilustruje go dziecku za pomocą dłoni.     

                                                                                                                        

„Wiosenna burza” 

Pada deszczyk, pada, pada, 

(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 

coraz prędzej z nieba spada. 

(Przebieramy wszystkimi palcami.)  

Jak z konewki woda leci, 

(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę.)                                                                             

A tu błyskawica świeci... 

(Klaszczemy w dłonie nad głową.) 

Grzmot !!! 

(uderzamy piąstkami o podłogę.) 

 

 

2. „Za małe, za duże”  - Rodzic daje dziecku w pudełeczku przedmioty różnej 

wielkości  (np. auto, piłkę, klocki), tłumacząc dziecku, że przedmioty mają różne 

kształty i różne wielkości – niektóre są mniejsze, inne większe. 

Dziecko najpierw ogląda otrzymane przedmioty,  następnie 

rodzic zachęca dziecko, żeby sprawdziło, które przedmioty 

zmieszczą się do tuby.   



Materiały: kartonowa tuba po papierze wiele wszelkiego rodzaju przedmiotów różnej 

wielkości 

 

 

3.  Zabawa plastyczna - „Tulipany” - Rodzic przygotowuje kartkę, na której maluje 

łodygę kwiatka. Następnie maluje dziecku rączkę farbą. Dziecko przy pomocy 

rodzica odciska rączkę tworząc tulipana.  

Materiały: kartka, pędzel, farby 

 

 

 

2.04.2020 

1. Ćwiczenie oddechowe „Wiosenny wiatr”. 

Rodzic przygotowuje papierową chmurkę zawieszoną na nitce. Dziecko dmucha na 

zawieszone na nitkach papierowe chmurki tak, aby 

wprawić je w ruch. Reguluje siłę oddechu w 

zależności od poleceń wydawanych przez rodzica: 

lekki wietrzyk, silny wiatr.  

Materiały: chmurka wycięta z bloku technicznego, 

nitka  

 

2. „Jak chodzą zwierzęta” – recytowanie wiersza, w trakcie zabawy naśladujemy 

sposób chodzenia  wymienianych zwierząt. 

„Kołysze się jak kaczka, 

Ciężko chodzę tak jak słoń. 

Skradam się jak kotek 

Wierzgam tak jak koń” 

 

3. „Domowa orkiestra” 

„Mój instrument” - rodzic wspólnie  dzieckiem przygotowuje grzechotkę do zabawy 

muzycznej.  Przy tej zabawie można wykorzystać takie produkty jak np.: makaron, 

korki od butelek, guziki, ryż. 

 „Tańczę i gram” - następnie rodzic włącza piosenkę np. „Kle, kle, boćku”.  Rodzic 

wspólnie z dzieckiem porusza się w rytm muzyki i wystukuje rytm przygotowanymi 



grzechotkami (zachęcamy również do korzystania z różnych piosenek – piosenki dla 

najmłodszych)  

Materiały: butelki, taśma, makaron, kasza, guziki, piosenki dla najmłodszych  

Kle –kle boćku 

Kle –kle boćku, kle-kle, 

witaj nam bocianie, 

Wiosna ci szykuje, 

Wiosna ci szykuje 

Żabki na śniadanie. 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

witamy cię radzi, 

Gdy zza morza wracasz, 

Gdy zza morza wracasz 

Wiosnę nam prowadzisz. 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

Witaj na stodole, 

Chłopcy ci szykują, 

Chłopcy ci szykują 

Gniazdo w starym kole. 

3.04.2020 

1. „Papierowe piki” -  Rodzic ugniata z gazety małe i duże kulki (należy owinąć każdą 

kulkę taśmą klejącą, żeby papier się nie rozwijał). Następie rodzic ustawia w pewnej 

odległości kartonowe pudło i wspólnie z dzieckiem stara się rzucać kulką tak, aby 

trafić do pudełka.  

Materiały: gazeta, taśma klejąca, pudełko z tektury  



 

 

2. Zabawa paluszkowa „Biedroneczka” -  Rodzic  ilustruje dziecku wierszyk za 

pomocą dłoni .  

 

Źródło: Zabawy paluszkowe: Krzysztof Sąsiadek. 

3. „Taniec z chustkami” – Rodzic daje dziecku chustkę materiałową lub apaszkę, 

Dziecko wraz z rodzicami porusza się w rytm spokojnej muzyki. Rodzic podczas tej 

zabawy może mówić dzieciom np. machamy wysoko rączkami, kucamy i poruszamy 

chustkami przy podłodze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tydzień drugi: 6.04 – 10.04.2020 

6.04.2020 

1. „Kolorową piłkę mam” – recytowanie wiersza, wykonywanie różnych czynności z 

piłką (podrzucanie, turlanie). 

„Kolorową piłkę mam, 

Małym dzieciom chętnie dam, 

skacze piłka tap, tap, tap 

tu ją złap, tam ją złap”. 

2. Zabawa plastyczna „Biedroneczki są w kropeczki” -   Rodzic przygotowuje dla 

dziecka  ilustrację biedronki oraz czarne kółka wycięte z wycinanek 

samoprzylepnych lub z kartki bloku technicznego. Następnie rodzic pokazuje 

dziecku,  jak nakleić kółko na biedronkę. Dziecko z pomocą rodzica nakleja czarne 

kropki na obrazek biedronki. 

Materiały: obrazek biedronki, kółka (kropeczki) wycięte z czarnego brystolu lub 

wycinanek, klej.  

3. „Kolorowe światła” – Przy tej zabawie dziecko poznaje świat kolorów. Należy 

napełnić słoiki wodą i do każdego wlać barwnika spożywczego. Można mieszać 

kolory tak, aby powstały wszystkie kolory tęczy np. kolor czerwony + żółty = 

pomarańczowy, niebieski + żółty = zielony.  Rodzice zamknięte słoiki ustawiają na 

parapecie w pokoju dziecięcym. Kiedy do pokoju wpadnie słońce i przeniknie przez 

kolorową wodę to pojemniki będą rzucać piękne, kolorowe światła.    

Materiały: szklane słoiki z zakrętkami, barwniki spożywcze 

 



 

07.04.2020 

1. „Idzie i wraca”  -  zabawa z piłką. Rodzic siada na podłodze naprzeciwko dziecka 

, toczy piłką w jego kierunku, zachęca by dziecko oddało mu piłkę. 

Materiały: piłka 

2. Zabawa sensoryczna „Masa solna”: Planując zabawy w domu dla dzieci, warto 

sięgnąć po masę solną. Czas spędzony na lepieniu figurek rozbudzi wyobraźnię                       

i kreatywność. Młodsze dzieci dotykając poznają nową strukturę i będą rozwijały 

swoją motorykę małą.  

Materiały: 1,5 szklanki mąki pszennej, 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, 2 szklanki soli,                

1 szklanka wody.     

 

 

 

 

3. „Zabawy z misiem”  - Rodzic pokazuje dziecku misia i mówi rymowankę „Paluszki 

zginam, paluszki prostuję i paluszkami pokazuję gdzie miś ma: oczy, uszy, usta, nos, 

rączki, nóżki”.  Następnie należy zachęcać dziecko do próby wskazywania danych 

części ciała.  

 

 

 

 

8.04.2020  

1. „Wcielamy się w rolę” – zabawa z lalką, misiem. Ubieranie, przebieranie lalki, próba 

karmienia. Rodzic zachęca dziecko do przytulania, bujania i przykrywania kołderką 

misia lub lalki.   

Materiały: miś, lalka, kołderka, ubranko dla lalki 

2. „Stempelki z ziemniaków” -  Do tej zabawy wystarczy tylko kartka, ziemniak i farba. 

Ziemniaki należy umyć, aby dziecku wygodnie się je trzymało i dotykało bez 

brudzenia rączek. Przekroić każdego ziemniaka na pół. Następnie smarujemy 

ziemniaka farbą. Dziecko próbuje odciskać pieczątki na kartce białego papieru. 



 

3. „Mali odkrywcy” - zabawa z przedmiotem codziennego użytku. Dzieci poznają 

przedmioty z gospodarstwa domowego (drewniane łyżki, garnki, pokrywki ). 

Uderzanie łyżką w pokrywki, próba wystukiwania dźwięków.  

 

 

 

9.04.2020  

1. „Kotek i piesek”  - czytanie fragmentu wybranej bajki, oglądanie ilustracji, 

wskazywanie osób i przedmiotów na obrazku.  

 

 

 

2. „Co ja słyszę”  – przygotowujemy przedmioty, które mamy w domu np. klucze, 

garnek, gazeta, suszarka, dzwonek. Wspólne wsłuchiwanie się w dźwięki, dziecko 

próbuje powiedzieć lub wskazać, który przedmiot wydaje dany odgłos.  

Materiały: przedmioty codziennego użytku  

 

3.  „Kurka” – zabawa na zasadzie masażyku.  

„Puk, puk, puk 

(delikatnie pukamy w plecy dziecka) 

Kto tam?, kto tam? 

(spoglądamy na dziecko raz z prawej, raz lewej strony) 



To ja kurka mała 

(uderzamy delikatnie i rytmicznie czubkiem placów) 

Raz, dwa, trzy  x2 

(klaszczemy razem z dzieckiem) 

Już otwieram kurce drzwi „ 

(rozkładamy ręce na bok) 

10.04.2020 

1. „Skrzynia ze skarbami”  - w pudełku gromadzimy różne przedmioty np. auto, piłkę, 

lalę. Dziecko wyjmuje przedmiot z pudełka i próbuje rozpoznać co wylosowało.  

 

 

 

2. „Zabawy z makaronem”  -  do zabawy wykorzystujemy makaron o różnym 

kształcie. Dotykanie, przesypywanie z kubeczka do kubeczka (najpierw rączkami, 

potem łyżką). Następnie dziecko może próbować segregować makaron.  

 

Materiały: kubeczki (miseczki plastikowe), makaron o różnym kształcie, łyżeczka. 

3. „Zabawa z wodą”  - rodzic przygotowuje miskę z letnią wodą, wrzuca gąbki, 

gumowe zabawki. Dziecko próbuje odcisnąć gąbkę z nadmiaru wody, sitkiem 

gospodarczym stara się łowić przedmioty z wody. 

Materiały: miska z wodą, gąbki, gumowe przedmioty, sitko.  

 

Oprac. mgr Magdalena Kobus, mgr Elżbieta Andrzejewska  

 


