
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani Rodzice ! 

Z powodu koronawirusa eksperci zalecają ograniczenie spacerów i pozostanie w 

domu. Jest to trudny czas, szczególnie dla dzieci. Co robić z nimi w domu? Mamy 

dla Was kilka  pomysłów na zabawy: 

 

PROPOZYCJE KREATYWNYCH ZABAW W DOMU Z DZIECKIEM 

(linki do filmików z propozycjami): 

https://www.facebook.com/helloWonderful/videos/2546868085601823/   

https://www.facebook.com/Estimulacion.babystars/videos/198653881427509/?t=10   

https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046/?t=15  

https://www.facebook.com/FundacjaSensuo/videos/151491096048667/?t=7  

mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/  

https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw  

https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo 

http://www.yummy.pl/children/pl/menu/pl 

https://www.youtube.com/watch?v=-MJJM4ONdwE (różnorodne techniki i narzędzia do malowania) 

https://ciufcia.pl/ 
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Proste zabawy dla dzieci i rodziców: 

➢ Zabawa „Zimno, ciepło, gorąco” - jedna osoba chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być 

maskotka, autko, piłeczka), pozostałe osoby muszą go odnaleźć. Ten kto schował "skarb“ daje 

wskazówki stopniując słowa - zimno, ciepło, informując poszukiwaczy, czy są blisko (ciepło, 

cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). Ten kto odnajdzie skarb chowa go i zabawa zaczyna 

się odnowa. 

➢ Zabawa „Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy” - Jedna osoba, nazywana Babą-Jagą, stoi w pewnej 

odległości od pozostałych odwrócona tyłem lub z zakrytymi oczami i wypowiada słowa: raz, 

dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, w czasie których gracze idą w jej kierunku. Gdy skończy mówić, 

odsłania oczy lub odwraca się do uczestników, a ci nieruchomieją – nie mogą się poruszać, 

mówić i śmiać się. Baba Jaga stara się ich rozśmieszać. Jeżeli ktoś się poruszy lub zaśmieje, musi 

wrócić na linię startu. Po chwili Baba Jaga znów zakrywa oczy i cykl się powtarza. Celem w 

zabawie jest dotarcie do Baby Jagi, gdy ona nie patrzy i dotknięcie jej. Zwycięzca zajmuje jej 

miejsce. 

➢ Zabawy „Tanecznym krokiem” – z podkładem muzycznym lub bez możecie wspólnie 

poruszać się do ulubionych piosenek i melodii. W wersji dla odważniejszych rodziców (mniej 

wrażliwych słuchowo) możecie włączyć sekcję instrumentalną z wykorzystaniem sprzętów 

kuchennych (garnki mają świetną akustykę). Dzieci będą zachwycone, sąsiedzi nieco mniej. 

Zorganizujcie konkurs taneczny albo konkurs piosenki. Nagrodą może być korona, medal, 

dyplom (oczywiście zrobiony własnoręcznie) albo pyszne małe co nieco. 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 

https://www.youtube.com/watch?v=nZQX2Tp172Y 

➢ Zabawy „Kalambury” – w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, 

postać z bajki, czynność, zwierzątko. 

➢ Zabawa w teatr- zamieńcie się rolami: maluchy niech będą rodzicami, a wy ich dziećmi. 

Uwaga: w tej zabawie możecie zobaczyć, jak odbierają was dzieci. Tym bardziej warto podjąć 

wyzwanie. Możecie również wcielić się w postaci ulubionych bajek, stworzyć własną 

bajeczkę. Warto pamiętać, aby dać dziecku przewodzić w zabawie. Słuchać jego pomysłów i 

zachęcać do inicjowania nowych scenariuszy i pomysłów. 

➢ Zabawy „Monetą do ściany” wam moneta, zasady są proste – pstrykaniem palców albo po 

prostu energicznym ruchem ręki popychacie ją w stronę ściany. Czyja moneta będzie bliżej, 

ten wygrywa. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie zawodów z 

kilkunastoma rundami. 

➢ Zabawa „Przynieś mi coś…” 

Poproś dziecko  np. „Twoje zadanie to znalezienie czegoś niebieskiego i małego”.  

➢ Zabawa w skojarzenia 

Zacznij zabawę dla dzieci, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko mówi 

słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia do 

„gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę. 
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• WSPÓLNE ROBIENIE ZABAWEK 
Kartonowe pudła, kapsle, butelki po 

napojach  i rożnego rodzaju 

surówce wtórne, materiały , guziki 

itp.  świetnie nadają się do 

wyklejania, robienia kartonowych 

klocków i domków, które w 

nieskończoność można wspólnie 

udoskonalać. Ziemniak nabity na 

patyczek od szaszłyków, z przyszpilonymi guzikami, robiącymi za oczy może nam posłużyć za 

teatralnego bohatera i występować we własnoręcznie przygotowanym kartonowym teatrze. 

Robienie zabawek to też zabawa! 

• https://www.youtube.com/watch?v=22vxAZ2Ya4Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=ajPnqLqvqqM (zabawki z papieru) 

• https://www.youtube.com/watch?v=UXuhPl9vjAE&t=456s 

• https://www.youtube.com/watch?v=S_pQgc-NnLc 

 

• EKSPERYMENTY W KUCHNI  

W bardziej klasycznej wersji doskonale sprawdza się wspólne 

pieczenie, gotowanie. Wybierzcie jakiś prosty przepis na ciastka i 

przygotujcie je wspólnie. Dziecko ma  niezwykłą frajdę z tego, że 

mogło coś własnymi siłami stworzyć, a na koniec zjeść ze 

smakiem. Bo nic nie smakuje bardziej, niż własnoręcznie 

przyrządzony posiłek. 

https://www.edziecko.pl/jedzenie/56,79323,14463416,10_potraw__ktore_dzieci_moga_przygotowa

c_samodzielnie.html 

https://gotujmy.pl/przepisy-dla-dzieci.html 

 

• ORIGAMI – ZABAWY ZE SKŁADANIEM PAPIERU  

https://www.youtube.com/watch?v=VdnoacaIHhY (LIS) 

https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU (Pokemony) 

https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA&list=PLuwzALtTsi9M8Ex5u5JyyXpGGoyj-

ruL2&index=3 (Biedronka) 

https://www.youtube.com/watch?v=WThO07Qlu5w&list=PLuwzALtTsi9M8Ex5u5JyyXpGGoyj-

ruL2&index=5 (Nietoperze) 

https://www.youtube.com/watch?v=xS5KpXZZfU0&list=PLuwzALtTsi9M8Ex5u5JyyXpGGoyj-

ruL2&index=8 (Motyle) 

https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZFKNM&list=PLuwzALtTsi9M8Ex5u5JyyXpGGoyj-

ruL2&index=11 (Łódki) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OITOmNoWRwA&list=PLuwzALtTsi9M8Ex5u5JyyXpGGoyj-

ruL2&index=15 (Koty) 

https://www.youtube.com/watch?v=OmYgyfRlNWc (Pies) 

 

MASY PLASTYCZNE do samodzielnego tworzenia: 

Masy plastyczne dla dzieci do wykonania samodzielnie w domu to doskonały przepis na udaną 

zabawę dla całej rodziny: 

• Masa solna  https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 

Przepis: Składa się tylko z 3 składników: mąki pszennej, soli i wody. Mąkę i sól 

przygotowujemy w takiej samej ilości np. 1kg mąki, 1kg soli i 0,5 litra wody + ewentualnie 

farba/barwnik spożywczy. Można dodać trochę mąki ziemnaczanej. 

• Piasek zawsze mokry 

Przepis: 6 szklanek mąki, 1 szklanka oleju. 

W misce dokładnie łączymy składniki. Powstaje sypka wilgotna substancja, przypominająca 

drobny piasek, z której można robić babki. 

• Rosnące farby https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4 

Przepis:  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  https://www.youtube.com/watch?v=yfbOkfm-i18  

Przepis: Mieszamy  klej szkolny i żel do prania 

• Ciecz Newtonowska  https://www.youtube.com/watch?v=xtyX5NFdTDM 

Mieszamy mąkę ziemniaczaną, wodę, można dodać farbę/barwnik spożywczy 

• Sztuczny śnieg https://www.youtube.com/watch?v=PIOPWaDFAqs 

Przepis: Mieszamy sodę oczyszczoną i piankę do golenia + ewentualnie farbę  

• Piankolina https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg 

Przepis: Mieszamy  mąkę ziemniaczaną,  piankę do golenia i odrobinę płyny do mycia naczyń   

 

Proste eksperymenty do wykonania w domu : 

✓ Tęcza z cukierków 

Do tego eksperymentu wystarczą: biały talerz, opakowanie kolorowych cukierków i odrobina 

wody. Wykładamy cukierki na talerzu tak, by tworzyły koło. Polewamy wodą, czekamy chwilę 

i… gotowe! https://youtu.be/4FHbbc8v1Cs  

✓ Mieszanie kolorów 

Eksperyment pokazuje, w jaki sposób, mieszając podstawowe kolory, możemy stworzyć inne. 

Potrzebne będą: naczynia (np. słoiki), woda, oliwa i barwniki do żywności/farby. Wlewamy 

wodę tak, by zajmowała ½ naczynia. Następnie zabarwiamy ją. Pozostałą przestrzeń 

uzupełniamy oliwą i dodajemy drugi kolor. Słoiczki zakręcamy. Przy potrząsaniu kolory się 

mieszają, potem wracają na swoje miejsce. https://youtu.be/-BF4JYWfCGo  

✓ Barwienie soli 
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Potrzebne będą: duży talerz/miska  i sól,  barwniki spożywcze/farby i pipeta/pędzelek. 

Maluch za pomocą pipety może nanosić różne kolorowe wzory i obserwować zmieniające się 

barwy. https://youtu.be/A8RpKadtNBA  

✓ Barwna mozaika 

Wystarczą: talerz, mleko, farby, odrobina płynu do naczyń i patyczek kosmetyczny. 

Nalewamy mleko na talerzyk. Robimy w nim plamki z dowolnych kolorów. Patyczek zwilżamy 

w płynie do naczyń, wkładamy do mleka i gotowe! https://youtu.be/rqQSlEViNpk  

✓ Meduza w butelce 

Potrzebne będą: butelka, barwnik do żywności/farba, woda i folia spożywcza. Folię tniemy na 

kawałki i formujemy z niej coś na kształt meduzy. Wlewamy do butelki wodę i odrobinę 

barwnika. Następnie umieszczamy tam meduzę, zakręcamy i gotowe! 

https://youtu.be/GAFAv73w_pA  

✓ https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 (Wędrująca woda) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=xUXeYx7L3RQ (doświadczenia z wodą) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ  

 

Mamy nadzieję, że wykorzystają Państwo  kilka naszych propozycji do kreatywnej zabawy z 

dziećmi w domu.  Dzięki wspólnym zabawom wzmacniamy więź z dzieckiem i sprawiamy, 

że czuje się ono ważne i kochane. Pozdrawiamy. 

 

Przedszkole Niepubliczne „Muminki” 
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