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Propozycje zabaw dla dzieci 
 

Cele: 
● rozwijanie motoryki małej i koordynacji 

wzrokowo-ruchowej 
● stymulowanie ogólnego rozwoju 
● kształtowanie umiejętności skupienia na 

wykonywanym zadaniu 
● rozwijanie percepcji wzrokowej 
● ćwiczenie wyobraźni  
● wzbogacanie słownictwa dziecka 

 
Propozycje zabaw: 

1. Labirynt z recyklingu. Potrzebne będą: butelki 
plastikowe różnych rozmiarów, sznurek, folia, 
bibuła, kartony, tyczki, rolki papierowe itd. Rodzic 
wraz z dzieckiem przygotowuje labirynt stworzony z 
przedmiotów codziennego użytku. Po skończonej 
konstrukcji zadaniem dziecka jest pokonanie 
labiryntu w jak najkrótszym czasie bez 
jakiegokolwiek dotykania przeszkód. 

 



 

 
 
 
 
 



2. Malowanie pianą. Potrzebne będą: woda, kilka 
szklanek, duży biały brystol, słomki, płyn do mycia 
naczyń, farby lub barwniki. Rodzic do szklanek 
nalewa wodę, odrobinę płynu do mycia naczyń oraz 
farby lub barwnik. Następnie dokładnie miesza 
zawartość każdej ze szklanek. Kładzie je w różnych 
miejscach na brystolu (który najlepiej jeżeli będzie 
położony na trawie lub piasku, aby uniknąć 
zabrudzeń). Dziecko dmucha do każdej ze szklanek 
tworząc kolorową pianę, którą może tworzyć 
kolorowe obrazy na brystolu. 

 



 

 



3. Opowieści kamienne. Potrzebne będą: kamienie i 
marker. Dziecko zbiera średniej wielkości kamienie. 
Rodzic wspólnie z dzieckiem za pomocą markera 
tworzy obrazki na każdym z kamieni. Zabawa 
polega na losowaniu kamyków i na podstawie 
rysunków na nich się znajdujących, tworzeniu 
własnych opowieści. Warto bawić się w nią całą 
rodziną i na podstawie wylosowanych obrazków 
dodawać kolejne elementy historii. 

 
 
 
 



 

 



4. Frotaż liści. Potrzebne będą: różne kształty liści, 
kartki, kreda, suche pastele lub węgiel. Pod kartkę 
kładziemy liść, a następnie pocierając kartkę 
położonym na płasko węglem lub kredą odciskamy 
fakturę liścia. Można mieszać ze sobą różne kolory 
uzyskując przy tym ciekawy efekt. Zamiast liści 
można także wykorzystać np. korę drzewa. 

 

 



 

 
 
 
 



5. Rzut do celu balonem. Potrzebne będą: balony, 
woda, szary papier, marker. Rodzic na dużym 
kawałku szarego papieru rysuje tarczę strzelniczą z 
punktami ze skalą od 10 do 6 (w samym środku 10 
punktów, na obrzeżach-6 ). Dziecko wraz z 
rodzicem napełnia balony wodą, a następnie je 
zawiązuje. Po wytworzeniu balonów można rzucać 
nimi do przygotowanej wcześniej tarczy. Kto 
zdobywa najwięcej punktów- wygrywa. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 


