
50 POMYSŁÓW  ZABAWY Z NA

DZIECKIEM W DOMU 

 

1.Włączcie muzykę i tańczcie lub rysujcie w rytm muzyki. 

2. Odgadujcie i wymyślajcie ZAGADKI. 

3. Skaczcie w gumę. 

4. Śpiewajcie i wymyślajcie piosenki. 

5. „To taka gra zrób to co ja” – NAŚLADUJCIE swoje ruchy. 

6. ODRYSUJ rękę, nogę, klocek lub przekalkuj ulubioną ilustrację. 

7. ROZWIĄŻ krzyżówkę, rebus, wykreślankę. 

8. ULEP coś z plasteliny, masy solnej, marchewkoliny lub każdej innej masy. 

9. POCZYTAJ książkę innym na głos – rodzeństwu, rodzicom… 

10. WYMYŚL swoją bajkę, historię. 

11. STWÓRZ  coś z rolek papieru – auto, kwiatek, pieska… 

12. Zrób z tektury WŁASNĄ GRĘ planszową i wymyśl do niej zasady. 

13. WYKROPKUJ flamastrami rysunek na chusteczce higienicznej. 

14. UPIECZ chlebek bananowy lub muffinki. 

15. NAPISZ list do przyjaciela. 

16. ZRÓB stemple z ziemniaków. 

17. NARYSUJ paluszkowy obraz farbami lub nakrapiany wacikami do 

uszu/pomponami. 

18. ZORGANIZUJ przyjęcie dla najbliższych. 

19. Zróbcie PACYNKI ze skarpetek. 

20. RZUCAJCIE kolorowymi woreczkami/piłeczkami do celu. 

21. ODBIJAJCIE balony jak najdłużej. 

22. Dmuchajcie BAŃKI W BAŃCE (płyn do naczyń z wodą i słomki). 

23. Zróbcie GNIOTKI z balonów i mąki. 

24. Zagrajcie w gry planszowe/ piłkę np. w kolory. 

25. Poróbcie cienie na ścianie rękoma/ zajączki latarką. 

26. Stwórz wydrapywankę (kredki świecowe, czarna farba, świeca). 

27. Porysujcie kolorową KREDKĄ. 

28. Zorganizuj wyścigi autami/ skoki w workach. 

29. ŻONGLUJ piłeczkami. 

30. WYTNIJ najciekawsze elementy z gazet – stwórz ciekawy kolaż. 

31. Zrób piłkę z gumek recepturek. 

32. Wykonaj POMPONY z włóczki na rolce papieru. 

33. Ozdób patyczki laryngologiczne kolorami/ stwórz z nich ludzki. 

34. Zrób jadalną farbę lub domową plastelinę. 

35. Stwórz swojego SLIMA. 

36. NADAJ drugie życie połamanym kredkom świecowym – włóż do 

wybranych foremek i roztop w piekarniku. 

37. Zorganizuj WOJNĘ PODUSZKOWĄ. 

38. Zrób WAZON z pustej butelki/ słoika i ozdób go sznurkiem/ pomaluj 

farbami. 

39. POMALUJ i wypstrykaj folię bąbelkową. 

40. POWOŹCIE się na kocyku. 

41. POĆWICZCIE tabliczkę mnożenia rzucając dwoma kostkami do gry 

(mnożymy liczby, które wypadną na kostce). 

42. ZGADNIJ, w której kubku jest kulka. 

43. WYKLEJ obrazek z kulek zrobionych z bibuły. 

44. Stwórz BUTELKĘ SENSORYCZNĄ z oleju i brokatów. 

45. UPORZĄDKUJ swoje zabawki, książki lub ubrania. 

46. Porób MINY przed lustrem. 

47. POĆWICZ kaligrafię – sztukę pięknego pisania. 

48. Poopowiadajcie DOWCIPY i śmieszne historie. 

49. Zgadujcie SMAKI przypraw z zawiązywanymi oczami. 

50. PRZERÓB duży karton na statek kosmiczny lub auto. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


