
 

Aktywne zabawy z dzieckiem 

Ruch to zdrowie! 
 

 
 

 

Zabawy poduszkowe – jeśli macie w domu zapas poduszek, zawsze można je wykorzystać 

do spalenia nadmiaru energii. tradycyjnie można oczywiście urządzić bitwę na poduszki, ale 

to nie wszystko. z poduszek można również ułożyć drogę wiodącą z pokoju do kuchni i bawić 

się, że to most na rzece. można je porozrzucać po całej podłodze i bawić się np. w 

przeskakiwanie z kry na krę, bez zamoczenia skarpetek. dobrze też sprawują się jako domki, 

do których trzeba się schować, bo nagle np. nadchodzi burza. scenariuszy jest wiele. 

 

Zabawa „Domowa bitwa na śnieżki”, to kolejna zabawa dla dzieci w domu, która pomoże 

maluchom spalić trochę energii. zasada jest prosta – robimy kulki z pomiętych gazet i 

rzucamy – próbując trafić przeciwnika. jeśli nie podoba wam się wizja rzucania w siebie 

nawzajem, zawsze możecie rzucać do wspólnego celu – np. do dużej miski. 

 

Zabawa „Simon mówi.” polega na tym, że jedna osoba wydaje polecenie, np. „podskakuj na 

jednej nodze” a druga osoba musi wykonać to zadanie, ale tylko wtedy, kiedy polecenie 

zostało poprzedzone „simon mówi.” czyli jeśli powiem „simon mówi – podskakuj na jednej 

nodze” to wszyscy pozostali uczestnicy zabawy podskakują na jednej nodze. a jeśli powiem 

tylko „podskakuj na jednej nodze” to nikomu nie wolno podskoczyć. kto się pomyli i wykona 

zadanie wtedy, kiedy nie powinien, albo nie wykona zadania wtedy kiedy powinien odpada z 

gry. a  w wersji 1 na 1, może wykonać jakąś karę, np. dwa przysiady, albo przynieść mamie 

ciastko.  



 

 Zabawa z balonami – jak wiadomo, balony dobrze mieć w domu niezależnie od wieku 

dziecka, można najzwyczajniej na świecie bawić się odbijanie balonika, ale można też przy 

ich pomocy wymyślić całkiem inne ciekawe zabawy dla dziecka w domu. można np. wsypać 

do balonów różne rzeczy – kaszę, ryż, drobne pieniążki, wodę, cokolwiek i poprosić dziecko, 

żeby zgadło, co jest w danym baloniku, po dźwięku jaki wydaje. można zrobić pary 

baloników z tym samym „nadzieniem” i dziecko musi wtedy połączyć balony w odpowiednie 

pary. można przy pomocy takich grających baloników odegrać koncert. można puszczać 

nadmuchany i niezawiązany balonik jak rakietę. można grać balonem w piłkę nożną, rzucać 

nim do celu… a jeśli macie podłużne balony, można z nich zrobić miecz i urządzić walkę 

rycerzy. 

 

 Zabawa „Kto sięgnie wyżej”  polega na tym, iż rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy 

futrynie, a dziecko kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu 

podskakują najwyżej, jak umieją. wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża 

dziecko, które podskoczyło najwyżej. 

 

Zabawa „Mały pająk”.  Polega na tym , iż rodzic zaplątuje  sznurek czy włóczkę o stół i 

krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor. a układ można za każdym razem zmieniać, 

zaczepiając w inny sposób włóczkę. 

 

 Zabawa z miotłą w ręku. W ramach zabawy rodzic siedzi i trzyma np. kij od szczotki, a 

dziecko musi go przeskoczyć. 

 

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w?t=69 

Ponadto polecam wspólne ćwiczenia z dziećmi poprzez podane wyżej link. 

 

POWODZENIA !!! 
 

 

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w?t=69

