
Zabawy konstrukcyjne i nie tylko 

 

Pudełko na skarby 

Pudełko po margarynie z wieczkiem można pięknie oblepić kolorowych papierem do 
pakowania prezentów, dołożyć elementy zrobione ze wstążeczki, posypać brokatem, 
a błyskawicznie powstanie pudełko na skarby naszego dziecka. Możemy 
wykorzystać również wszystko co mamy w domu np. korki, ryż, makaron itp. 

  

Eko-robot 

Do wykonania potrzebujemy: pudełko po jogurcie, butelka po wodzie, ołówek, 
guziki 

Opakowania po jogurcie mogą posłużyć jako elementy 
ekologicznego robota, tułów można zrobić z butelki po 
wodzie, jako ręce i nogi posłużą właśnie wyżej 
wspomniane ołówki, kredki. Oczy można zrobić z 
niepotrzebnych guzików, włosy z kolorowej bibuły. 

  

 

Z dziećmi można również zadbać o sprawność fizyczną. Oto kilka propozycji: 

Rzut do celu 

W niedalekiej od nas odległości stawiamy pojemnik - może to być zwykłe pudełko po 
butach, kosz - rzucamy na zmianę do celu zgniecionymi kartkami papieru lub starej 
gazety. "Kulki" można najpierw pokolorować różnymi kolorami farby, by potem łatwiej 
policzyć punkty. 

  

Zgadnij, co to 

To bardzo prosta zabawa, do której potrzebne nam będą przedmioty codziennego 
użytku i szalik, by zawiązać oczy. Zawiązujemy dziecku oczy i podajemy po kolei 
przedmioty, by odgadło ich nazwę. Możemy zacząć od najprostszych  a potem 
sięgać po coraz trudniejsze. 

 

Tor przeszkód  

Do stworzenia toru przeszkód można wykorzystać wszystko co mamy w domu np. 
koc, krzesło, łyżki, talerze a nawet artykułu spożywcze.  

 



Gra w klasy 

Na dużym arkuszu szarego papieru rysujemy "klasę", pokazujemy, w jaki sposób 
będziemy po niej przeskakiwać. Potem rzucamy zwykłą kostką do gry, by policzyć 
swoje kroki. Zabawę można uatrakcyjnić tym, że na każdym polu jest do wykonania 
jakieś zadanie. 

  

Taniec i muzyka łagodzą obyczaje 

Włącznie wspólnie ulubione piosenki, bawcie się w festiwal muzyczny, niech dziecko 
przebierze się stosownie do piosenki, wymyśla własne choreografie a potem wy 
rodzice jako jury możecie oceniać dziecko, wymyślać mu nowe kategorie i 
proponować różne podkłady muzyczne. Śpiew i pomoc instrumentów są jak 
najbardziej wskazane. Takie zabawy zaktywizują dziecko i pomagają rozwijać słuch i 
głos. Może to w twoim dziecku drzemią talenty muzyczno-wokalne? Warto to 
sprawdzić! 

  

Części ciała 

Ustawiamy się z dzieckiem naprzeciwko siebie. Wymieniamy (można także śpiewać 
na określona melodię) poszczególne części ciała: „Głowa, ramiona, kolana, pięty , 
kolana, pięty, kolana, pięty. Głowa ramiona, kolana, brzuch. Oczy uszy, usta ,nos”. 
Dziecko podczas wymawiania części ciała prawidłowo je pokazuje. W miarę ilości 
powtórzeń tempo piosenki przyspiesza. 

  

Powiedz co schowaliśmy 

Pokaż dziecku zgromadzone przedmioty niech dziecko je nazwie. Poproś dziecko 
aby na chwilę opuściło pokój a ty schowaj jeden przedmiot. Zgadujący powraca i 
przygląda się rozłożonym przedmiotom. Na pytanie: „Powiedz co schowałem?” 
szukający odpowiada podając nazwę przedmiotu. Po czym szuka ukrytego w pobliżu 
przedmiotu. Dzieci bardzo lubią tą 

zabawę   

  

 

  

 

 

 

 



Czas spędzony w domu z dzieckiem można wypełnić wieloma  zabawami                                      
i zajęciami.  Nie trzeba do nich wielu pomysłów, wystarczy nieco twórczej inwencji,                   
a zadania dla dziecka okażą się bardzo atrakcyjne i ciekawe. 


