
Propozycje  zabaw dla dzieci z rodzicami grupa II i III. 
Żłobek Integracyjny od 01.04. 2020 do 10.04.20204r 

 
 
Magiczne pudełko  

W pudełku rodzic wycina niewielka dziurę, taką by dziecko swobodnie mogło 

włożyć do środka rękę. Pokazuje dziecku kilka jego zabawek, następnie chowa je w 

pudełku i poproś by za pomocą dotyku maluszek rozpoznał, co to jest. Dla starszych 

dzieci  można wprowadzić utrudnienie – rodzic nie pokazuje, co chowa do środka. 

Ta zabawa doskonali koncentrację i logiczne myślenie dziecka oraz jego zmysł 

dotyku. 

 

Stukaj tak jak ja  

Bardzo prosta zabawa -  rodzic stuka w stolik lub inny przedmiot dłonią, łyżką, 

patykiem, a następnie prosi, by dziecko stukało tak samo, jak on. Możecie też bawić 

się w stukanie w pokrywki, bębenek, trójkąt. Można utrudnić zabawę poprzez  

wyklaskiwanie i wytupywanie. Takie robienie hałasu z pewnością spodoba się 

dzieciakom, a przy okazji rozwinie ich rytmiczność, koncentracje i umiejętność 

naśladowania. 

 

Przesypywanki  

Przesypywanie to coś co potrafi dzieciaki nieźle wciągnąć i wcale nie trzeba do tego 

kupować specjalnych kulek lub małych piłeczek - wystarczy otworzyć kuchenną 

szafkę. Fasola, makaron, czy ciecierzyca są wprost stworzone do zabawy.  Rodzicu 

postaw przed maluchem różne miseczki, kubeczki, butelki, daj mu łyżeczkę i pilnuj, by 

wszystko trafiało do pojemników, a nie do buzi, uszu lub nosa maluszka. I nie stresuj 

się bałaganem- pamiętaj, że odbywa się właśnie trening precyzji, sprawności dłoni i 

koordynacji wzrokowo -ruchowej. 

 

Lustereczko, powiedz przecie…  

Dzieci  uwielbiają przeglądać się w lustrze i patrzeć na swoje odbicie. Wykorzystaj to 

do gimnastyki buzi i języka - róbcie razem śmieszne miny i dziubki, posyłajcie całusy, 

próbujcie dotknąć językiem brody i nosa, oblizujcie usta. Świetne ćwiczenia mięśni 

twarzy i języka, które pomogą w rozwoju mowy dziecka. 

 

 



Gdzie jest kwiatek?  

Czytacie razem książeczki? Bardzo dobrze! Przy wspólnej lekturze można też 

poćwiczyć spostrzegawczość i percepcję wzrokową maluszka. Zapytajcie go o jakiś 

szczegół znajdujący się na obrazku i poproście o jego wskazanie - kwiatek, grzybek, 

biedronka, ptaszek, zielona chustka, czerwona bransoletka lub cokolwiek innego. 

Pamiętajcie żeby pochwalić dziecko po znalezieniu danej rzeczy i wyrazic swój 

entuzjazm. 

 

Nasza tajna baza  

Zbudujcie namiot – tajną bazę z krzeseł, stołu, poduszek i koca, wejdźcie do środka i 

bądźcie razem! Można czytać, oglądać książeczki, rysować, a z nieco starszymi 

dziećmi rozmawiać na tematy mniej lub bardziej poważne. Świetna integracja i 

okazja do tworzenia więzi między rodzicem a dzieckiem.  

Kolorowe kręgle  

Drodzy rodzice, wcale nie musicie kupować kręgli w sklepie, możecie wykorzystać 

puste butelki po wodzie! Ekonomicznie i ekologicznie zarazem. Aby nie były zbyt 

lekkie wsypcie do środka trochę piasku lub wlejcie wodę. Możecie też je ozdobić 

naklejkami lub papierem samoprzylepnym. A potem piłka, zbijanie kręgli i w trakcie 

świetnej zabawy ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, precyzji i koncentracji. 

 

Co to za dźwięk?  

Pobawcie się w zgadywanie, co wydaje taki odgłos. Możesz puścić nagranie 

różnych dźwięków lub schowany np. za parawanem z koca stukać, grać i dzwonić 

różnymi przedmiotami. Doskonałe ćwiczenie percepcji słuchowej i koncentracji. 

 

Co zniknęło?  

Połóż przed dzieckiem trzy przedmioty i nazwij je głośno. Następnie poproś, by 

maluszek zamknął na chwile oczy i w tym czasie zabierz jedną rzecz. Zapytaj, co 

zniknęło. Starszym dzieciakom możesz śmiało zwiększyć ilość układanych 

przedmiotów. Ta zabawa rozwija pamięć, spostrzegawczość i koncentrację 

dzieciaków. 

 

 



Tańcz - stój  

Pobawcie się w taniec z zatrzymywaniem. Puść wesołą muzykę i poproś by dziecko 

tańczyło w dowolny sposób w rytm melodii. Ale uwaga - na pauzę musi stanąć bez 

ruchu!  Zabawa daje dużo radości, możliwość wyładowania energii poprzez taniec, 

a jednocześnie uczy reakcji na umówiony sygnał i rozwija koncentracje uwagi. 

 

Zabawy polisensoryczne  

 
Masa smerfowa to prosty przepis na magiczny piasek Moon Sand, który konsystencją 

przypomina piankolinę. Do przygotowania masy smerfowej potrzebujesz: mąkę 

ziemniaczaną, niebieską farbkę plakatową lub akrylową oraz do wyboru w zależność 

od tego, który przepis wybierzesz: oliwkę, balsam do ciała lub piankę do golenia. 

 

Rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. Składniki 

na rosnącą masę zapewne są dostępne w kuchni. Do wykonania rosnących farb 

wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy 

razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. Masę bazową możemy 

zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami.  Farby po wypieczeniu 

w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W. Masa po wypieczeniu 

wysycha, twardnieje i unosi się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 

Zamiennie można użyć też piekarnika, ale trwa to dłużej i trzeba pilnować, żeby 

masa się nie spiekła. 

 

Masa balonowa to świetna alternatywa dla uwielbianych przez dzieci baniek 

mydlanych, a nawet balonów z gumy balonowej. Wystarczy połączyć zaledwie dwa 

składniki, aby powstała nam świetna masa do tworzenia wielkich balonów. 

Większość dzieci uwielbia różnego rodzaju glutki tak zwane Slime, więc warto 

wspólnie pobawić się i poeksperymentować tworząc masę balonową.  Takie 

aktywności pozwalają na swobodną zabawę, dostarczają wielu bodźców 

sensorycznych i są fajnym pomysłem na zabawę wykonaną samodzielnie lub z 

pomocą rodzica. Składniki na masę balonową:4 łyżki kleju w płynie, 4 łyżki żelu do 

prania i odrobina pianki do golenia. Po wymieszaniu tworzy się masa, która świetnie 

nadaje się do robienia wielkich balonów.  



 Z masy piaskowej można tworzyć różne piękne dekoracje: medaliony, naszyjniki z 

dodatkiem bursztynów i muszelek, ozdobne serca, gwiazdki, odciski dłoni lub stóp, 

piaskową miseczkę, doniczkę, świecznik, podkładkę, ozdobne pisanki na święta. 

Do wykonania masy potrzeba: Klej wikol oraz piasek. Do miseczki wlewamy dwie łyżki 

kleju wikol i stopniowo dodajemy piasek. Całość mieszamy tak, aby powstała gęsta 

masa piaskowa.  

 

Masa porcelanowa to niezwykle efektowna i prosta w wykonaniu masa plastyczna 

do tworzenia rozmaitych dekoracji świątecznych. Nie trzeba jej wypiekać jak masy 

solnej, a barwą, delikatnością i przenikalnością światła przypomina prawdziwą 

porcelanę.  Do wykonanie masy porcelanowej potrzeba: jedną porcję kleju wikol, 

taką samą porcję mąki ziemniaczanej, dwie łyżki cytryny oraz dwie łyżki oliwki. 

Można użyć jako miarki do kleju i mąki dwóch takich samych miseczek o pojemności 

300 ml.  

Przepis na Piankolinę jest bardzo łatwy: 1 kg mąki ziemniaczanej, jedno opakowanie 

pianki do golenia oraz odrobinę płynu do mycia naczyń najlepiej białego lub 

bezbarwnego. 

 

Do wykonania Żelowych gniotków potrzebujecie: Przezroczyste balony, kolorowe 

cekiny lub brokat, żelatynę, gorącą wodę, miseczkę z łyżeczkę w której wymieszacie 

wodę z żelatyną, butelkę do przelania żelatyny oraz lejek. Samo wykonanie trwa kilka 

minuta, a zabawa jest bardzo atrakcyjna zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Zabawa 

gniotkiem to świetne ćwiczenie manualne, pozwala wyładować emocje i trenuje 

dłonie, a nawet rzucanie do celu. 

Tworząc masy plastyczne dla dzieci zachęcajmy dzieci do wąchania, dotykania, 

obserwowania i poznawania świata wokół za pomocą zmysłów. Dziecko w ten 

sposób poznaje nie tylko siebie, ale również zjawiska zachodzące wokół, to 

doskonały pomysł na oderwanie dziecka od telewizora czy komputera. 

 

 



 

Zabawy z wierszykami, w których istotnym elementem są paluszki.  

Można je recytować już 2-latkom, ale dopiero 2,5-latki zaczynają w miarą dokładnie 

pokazywać wszystkie gesty. Oczywiście sposób pokazywania może być bardziej 

dowolny niż zaproponowany poniżej. 

Pięć paluszków 

(dzieci poruszają palcami obu rąk) 

Prawa ręka ma, lewa ręka ma 

(dzieci wyciągają odpowiednio kolejno ręce przed siebie. Nie oczekujmy jednak, 

aby wiedziały, która jest prawa a która lewa, ale mogą pokazywać za rodzicem) 

Paluszki witamy, głośno przeliczamy 

(dzieci zaciskają dłonie w piąstki a następnie prostują kolejne palce u obu rąk 

jednocześnie) 

Ty i ja, ty i ja 

(dzieci wskazują na siebie i na innych) 

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć 

(dzieci po kolei liczą palce u jednej ręki łapiąc je drugą) 

  

Kolejny wierszyk 

  

Mam 10 palców małych do zabawy doskonałych. 

(dzieci podnoszą dłonie do góry, na wysokości twarzy) 

Mogę wszystko zrobić nimi – paluszkami malutkimi! 

(dzieci nadal trzymają dłonie na wysokości twarzy i dodatkowo ruszają paluszkami) 

Mogę zamknąć je w piąsteczki lub rozłożyć jak chusteczki, 

(zgodnie z treścią dłonie zamykają w piąstki a następnie rozkładają je przed sobą) 



Mogę w słonko je zamienić, albo schować do kieszeni. 

(w rozłożonych dłoniach dzieci „rozczapierzają” paluszki a następnie wkładają do 

kieszeni) 

Mogę podnieść je wysoko lub rozłożyć tak szeroko, 

(dzieci podnoszą ręce wysoko do góry a następnie rozkładają je w bok) 

Mogą w koszyk się zaplatać albo jak motylek latać. 

(dzieci splatają dłonie palcami ze sobą, potem udają machanie skrzydełkami) 

Mogę je ustawić w rządku lub rozpocząć od początku! 

(dzieci łączą ze sobą paluszki w obu dłoniach) 

  

 Zabawa w słówka 

Między 2 a 3 rokiem życia zmienia się świadomość własnego ja i gwałtownie wzrasta 

zasób słownictwa. Każdego dnia maluch zaskakuje nas nowym wyrazem lub jego 

nietypowym zastosowaniem. Zaczyna używać przymiotniki i prawie każda mama 

dowiaduje się niespodzianie, że jest „fantastyczna”. Maluch powoli rozróżnia rodzaj 

męski i żeński, czasami zabawnie zniekształcając końcówki. Dlatego chcielibyśmy 

zaproponować dwie, bardzo proste, zabawy słowne idealne dla tej grupy wiekowej. 

Do jednej potrzebny jest nam wierszyk Juliana Tuwima o „Panu Tralalińskim”. Wierszyk 

jest o tyle nietypowy, że składa się jest z gry słów, polegającej na łączeniu dwóch 

członów różnych wyrazów.  Aby łatwiej było zrozumieć sens zabawy zacytuję 

fragment wiersza (mam nadzieję, że Pan Tuwim nie będzie miał nic przeciwko temu) 

W Śpiewowicach, pięknym mieście, 
Na ulicy Wesolińskiej 

Mieszka sobie słynny śpiewak, 
Pan Tralisław Tralaliński. 

 
Jego żona – Tralalona 

Jego córka – Tralalurka 
Jego synek – Tralalinek 

Jego piesek – Tralalesek 
(…) 

Jego szofer – Tralalofer 



I kucharka Tralalarka 
Pokojówka Tralalówka 

 
Wyrazy można wymyślać w nieskończoność. Gwarantujemy, że tego typu ćwiczenie 

ułatwi dziecku poruszanie się w gąszczu polskich końcówek. 

Do drugiej zabawy na początku potrzebne są rekwizyty: duża i mała lalka, duża                    

i mała piłka, duży i mały płotek, duży i mały kot-maskotka. Jeśli tego nie mamy 

możemy wykorzystać rysunki. 

Pokazujemy dziecku duży płot (na rysunku) mówiąc: 

„To jest duży płot.” 

Pokazujemy dziecku mały płotek mówiąc: 

„A to mały płotek.” 

Pokazujemy dziecku dużego kota mówiąc: 

„To jest duży kot.” 

Pokazujemy dziecku małego kotka: 

„A to mały kotek.” 

„Pokazujemy dziecku dużą lalkę mówiąc: 

„To jest duża lalka” 

Teraz pokazujemy małą lalkę mówiąc: 

„To mała laleczka” 

Pokazujemy dziecku dużą piłkę mówiąc: 

„To jest duża piłka” 

Pokazujemy dziecku małą piłkę mówiąc: 

„To mała piłeczka” 

Za drugim razem wystarczy dziecku pokazywać rekwizyty, aby samodzielnie 

dopowiadało jego nazwę płot – płotek. Dzięki tej zabawie maluch uczy się dobierać 

odpowiednie końcówki do wyrazu. Oczywiście wierszyk ten możemy również 



budować w nieskończoność (dom- domeczek, pies – pieseczek, kartka – karteczka 

itp.) 

Zabawy ruchowe 

Poniżej przedstawiamy kilka zabaw ruchowych dla dwulatków, które są bardzo 

istotnym elementem rozwoju koordynacji ruchowej. Można je organizować                           

w małych grupkach, ale nie jest to warunek konieczny. Równie dobrze można się 

bawić we dwójkę.  

Tor przeszkód 

Ustawiamy w linii prostej kręgle w odległości 30 cm jeden od drugiego, jeśli nie mamy 

kręgli mogą to być zabawki, książki itp. Zadaniem dziecka jest przejść między 

kręglami tak, aby ich nie przewrócić.  

 

Rzucanie piłeczkami 

Celem tej zabawy jest doskonalenie umiejętności rzucania. Rysujemy na ziemi linię, 

za którą ustawiamy dziecko. W pewnej odległości od dziecka rysujemy duże koło, 

zadaniem dziecka jest rzucenie piłeczki, woreczków do koła. Należy pamiętać                                  

o odpowiedniej odległości między linią a kołem: 

– dzieci 2 letnie 40 -50 cm 

– dzieci 2,5 letnie 70 -100 cm 

– dzieci 3 letnie 100 – 150 cm 

Podana odległość może być ustawiana indywidualnie w zależności od umiejętności 

dziecka. Nie należy jednak oczekiwać, aby dwulatek rzucał piłkę na odległość 3 

metrów. Zamiast koła możemy położyć na ziemi hulaj – hop, duży kosz, karton. 

Możemy lekko modyfikować zabawę wprowadzając różne kolory piłek lub 

woreczków. Wówczas prosimy dziecko, aby rzuciło do koła piłkę w kolorze 

czerwonym lub niebieskim. Trzeba jednak pamiętać, że: 

– dwulatek może mieć problem z kolorami, 

– 2,5 latek rozpoznaje 3 – 4 kolory, ale może mieć problem z ich nazwaniem, 

powinien sobie jednak poradzić z dwoma kolorami piłek 

– 3 latek powinien znać cztery podstawowe kolory (żółty, niebieski, zielony, 

czerwony)  

 



Skoki przez linkę 

Dobra zabawa na ćwiczenie równowagi oraz doskonalenie koordynacji ruchowej. 

Do zabawy potrzebna jest linka, którą mocujemy na wysokości: 

– dziecko dwuletnie 10 cm 

– dziecko 2,5 letnie 15 – 20 cm 

– dziecko trzyletnie 25 – 30 cm 

Zadaniem dziecka jest przeskoczenie linki, w miarę możliwości nie powinno jej 

dotknąć. Musimy jednak pamiętać, iż dzieci 2-3 letnie są stabilne ruchowo, ale nie 

potrafią skakać na dwóch nogach, stąd ich skoki przez linkę przypominać będą 

przeskok „rowerkowy” (najpierw idzie jedna noga, potem druga). Dwulatki nie 

potrafią też stać na jednej nodze a tym bardziej skakać. Dopiero trzylatki zaczynają 

sobie z tym radzić. 

 

Podawanie piłki  

Zabawa ta jest pomocna w kształtowaniu odpowiedniej postawy związanej                      

z łapaniem i podawaniem piłki. Niestety większość rodziców uważa, że łapanie piłki 

jest czymś bardzo naturalnym, wrodzonym. Niestety tego również dziecko powinno 

się nauczyć, trzeba dziecku pokazać jak należy prawidłowo łapać piłkę. 

Ustawiamy dziecko w niewielkiej odległości od siebie i składamy jego ręce do 

przodu, na kształt łódki. Teraz rzucamy maluchowi do owej „łódeczki” piłkę. 

Inną bardzo prostą zabawą z tego cyklu jest turlanie piłki. Sadzamy dziecko na 

przeciwko siebie w niewielkiej odległości w rozkroku i turlamy do siebie nawzajem 

piłkę. Turlanie można również ćwiczyć ustawiając dwójkę dzieci tyłem do siebie w 

rozkroku. Jedno z dzieci dostaje piłkę i musi ja przeturlać dołem do drugiego. Drugie 

musi ją złapać i oddać tą samą drogą. Możemy wprowadzić też pewną 

modyfikację i na przemian kazać dzieciom podawać sobie piłkę dołem i górą. 

Wszystkie powyższe zabawy są bardzo proste i dla większości rodziców mogą okazać 

się zupełnie nieatrakcyjne. Są jednak dostosowane do możliwości ruchowych                          

i psychicznych dwulatków. Należy jednak pamiętać, iż każdą z zabaw powtarzamy 

3-4 razy, możemy je również między sobą przeplatać. Podczas zabaw prowadzimy 

monolog z dzieckiem wydając proste polecenia, które musimy często powtarzać. 

 


