
Zabawy: 

Teatrzyk ze skarpetek 

Wspólny teatrzyk to praktycznie niekończąca się kopalnia pomysłów na zabawę. 

Pacynki można prosto wykonać ze skarpet lub spektakl wystawić przy pomocy 

maskotek. Możecie przedstawiać ulubione bajki, postawić na improwizację lub 

pokazywać historie wymyślone przez samego malucha. Tutaj ogranicza was 

jedynie… wyobraźnia! 

 

"Co by było, gdyby" 

Pytania abstrakcyjne pozwalają na rozwój wyobraźni oraz rozwijają myślenie 

twórcze. Zabawą, do której nie potrzebujecie praktycznie żadnych akcesoriów, jest 

zadawanie wzajemnie pytać "Co by było, gdyby…". Starajmy się stawiać pytania 

(a także odpowiadać na te dziecka) w sposób prosty, ale angażujący malucha, np. 

co by było, gdyby krowy umiały latać, dinozaury cały czas chodziły po ziemi itp. 

 

"Dokończ bajkę" 

Zaczynamy opowiadać maluchowi bajkę – zupełnie wymyśloną. Po 2-3 zdaniach 

prosimy dziecko, aby wymyśliło jej dalszy ciąg. W ten sposób co kilka zdań 

maluch wymienia się z rodzicem, tworząc coraz bardziej zawiłą, zaskakującą  

i zabawną historię. 

 

Zabawa „Kalambury” 

W zależności od wieku dziecka – na zmianę udawajcie ruchy zwierząt, postaci  

z bajek czy innych bohaterów, które będą łatwe do odgadnięcia. Pokazujmy 

maluchowi duże ruchy skrzydeł ptaków, ociężałe i zamaszyste ruchy niedźwiedzia 

czy zgrabne i skoczne żaby. Dzięki temu maluch jeszcze bardziej się zaangażuje  

i będzie jak najwierniej naśladował wybranych bohaterów. 

 

 

 

 

 

 



Wspólne lepienie 

Doskonałym sposobem na rozwijanie motoryki małej u dzieci jest lepienie  

z plasteliny czy, jeśli nie macie jej w domu, z masy solnej. Odrobina mąki, wody  

i soli wystarczy, żeby poćwiczyć z maluchem przez dłuższy czas. Pozwól mu także 

samodzielnie wyrobić masę – już ten etap pozwoli na poćwiczenie małych rączek, 

a także przyniesie wiele frajdy. Potem niech maluch ulepi swojego ulubionego 

bohatera z bajek lub zwierzątko. 

 

Tańce-połamańce 

Wszelkie proste układy taneczne, pląsy czy zabawy przy muzyce wpłyną nie tylko 

korzystnie na rozwój motoryki dziecka, ale również przysporzą dużo dobrej 

zabawy i śmiechu. W Internecie znajdziemy wiele pomysłów na wspólne pląsy „Ja 

jestem niedźwiadek”, „Raz Gucio się kąpało”, „Dwóm tańczyć się zachciało” czy 

„Płyną statki z bananami”. 

 

Zabawa „Cyrkowiec” 

Próbujemy wykonać razem z dzieckiem różne sztuczki językiem. Na przemian 

mówimy, jaką akrobację ma teraz wykonać cyrkowiec. 

Górka – czubek języka opieramy o dolne zęby, środek wybrzuszamy. 

Rurka – formujemy z języka rurkę, przez którą można wdychać lub wydychać 

powietrze. 

Jazda konna – uderzamy czubkiem języka o podniebienie i odkładamy na dół. Raz 

konik idzie wolno, to biegnie, parska, śmieje się iha, iha. 

Wahadełko – przesuwamy językiem do kącików ust w stronę prawą i lewą, nie 

dotykając językiem warg. 

 

Zabawa „Bez rąk” 

Do zabawy będziemy potrzebować jedynie słomek i lekkich przedmiotów, np. 

piłeczek ping-pong czy małych karteczek. 

Zabawa polega na przenoszeniu za pomocą słomki kawałków papieru lub piłeczek  

z jednego miejsca do drugiego. Możemy wykonywać ćwiczenie na czas, czy  

w ramach wyścigu z dzieckiem. Ćwiczenie nie tylko pozwala na kształtowanie 

odpowiedniego oddechu przeponowego, ale również sprzyja zwiększaniu 

wydolności płuc oraz ćwiczy koncentrację. 



Zabawa „Sygnały” 

Ćwiczenie ma na celu trenowanie wyraźnej wymowy samogłosek w parach. Razem 

z dzieckiem na przemian wydajemy komendę – jaki samochód naśladujemy 

(karetka pogotowia e-o, policja i-u, e-u straż pożarna). 

 

 

 


