
CO ROBIĆ Z DZIEĆMI W DOMU  

 20 POMYSŁÓW NA FAJNE ZABAWY 

 

 

DO DZIEŁA !!! 

 



1. Miasto z kartonów 
Jeśli masz w domu zalegające kartony, przydadzą Ci się jeszcze flamastry i 
szeroka taśma. Zbudujcie kartonowe miasto, bazę, zamek, statek piratów, a 
może nawet rakietę kosmiczną? Dajcie się ponieść wyobraźni niezależnie 
od ilości kartonów! 

2. Zbuduj najwyższą wieżę z klocków 
Każdy lubi zabawy polegające na rywalizacji. Dzieci szczególnie! Na pewno 
macie w domu ogromny zapas klocków. Wybudujcie z nich wieżę! Jak 
najwyższą wieżę, a do tego w jak najkrótszym czasie! 

3. Domowe zawody w kręceniu hula hop 
Kolejny pomysł na zabawy z rywalizacją to kręcenie hula hop. Komu uda się 
najdłużej wytrzymać, ten wygrywa. Nie masz hula hop? Skacz na skakance, 
odbijaj piłeczkę lub balon. 

4. Odbij balon jak najwięcej razy 
Do tej zabawy potrzebny jest balon i kilka osób, które będą go odbijać. 
Liczcie ile razy uda Wam się go odbijać zanim dotknie podłogi. 

5. Utrudniona wersja gry z balonem 
A gdyby tak spróbować odbijać balon tylko nogami? Ciekawe jaki będzie 
Wasz rekord? 

6 .Skarpetkowa wojna 
Na pewno masz w pralni czy w łazience taką szufladę, w której trzymasz 
skarpetki bez pary. U mnie jest ich już tyle, że spokojnie można z nich zrobić 
niezłą stertę „śnieżek”. Skarpetki zwiń w kulkę i rozpocznij skarpetkową 
wojnę. Uderzenie takim pociskiem nie boli, a plus jest taki, że może podczas 
zabawy jakimś trafem uda się kilka sparować. 

7. Kręgle 
Co powiesz na domowe kręgle? Niech kulą będzie piłka, a kręglami butelki z 
wodą lub papierowe kubeczków. 

8. Rzut do celu 
Tutaj możliwości jest naprawdę dużo! Możesz postawić kilka misek, 
koszyków czy papierowych talerzyków i rzucać do nich piłeczkami czy 
zwiniętymi w kulkę skarpetkami. Każdy koszyk to inna ilość punktów.  



9. Kto pierwszy na mecie 
W odpowiedniej odległości ułóż dwa sznurki. Jeden z nich to linia startu, a 
drugi meta. Przygotujcie kostkę do gry. Zabawa polega na wykonaniu tylu 
skoków, ile wskaże liczba oczek. Kto pierwszy na mecie, ten wygrywa! 

10. Tor do skakania ręka-noga 
Na podłodze  rozłóżcie  kartki z symbolami rąk i nóg. Po trzy w rzędzie. 
Dzieci muszą przejść  przez tor stawiając ręce i nogi na kartkach z 
odpowiednimi symbolami.  

11. Tor przeszkód 
Zróbcie domowy tor przeszkód. Wykorzystajcie to co macie w domu – 
kartony, butelki z wodą, miski, krzesła, poduszki. Zadanie jest oczywiste – 
wystarczy przejść bez strącenia np. butelek podczas slalomu. 

12. Podłoga to lawa 
Znasz taką zabawę? Polega na tym, aby przemieszczać się po domu tak, 
żeby  nie dotknąć podłogi. Czasami jest to naprawdę skomplikowane! 

13. Jak modelka na wybiegu 
Pamiętasz  zabawę w przedszkolu gdy nosiliście  woreczek z grochem na 
głowie? To też dobry pomysł na zabawę! Zamiast woreczka możecie nosić 
np. książki. I po każdym przejściu dokładać kolejną. Ciekawa ile uda Wam 
się unieść? 

14. Zabawa w chowanego 
Klasyka zawsze jest dobra, nie zależnie od wieku. Z tej zabawy chyba nigdy 
się nie wyrasta. 

15. Poszukiwanie skarbu 
Możesz schować kilka przedmiotów, ale możesz też poprosić dziecko, żeby 
to ono je ukryło, a potem narysowało mapę, która doprowadzi Cię do 
skarbu. 

16. Ciepło-zimno 
Zamiast mapy, możecie się bawić we wszystkim znane „ciepło-zimno” 

 



17. Co zmieniło się w pokoju 
Przestaw lub schowaj jakąś rzecz. Zadaniem dziecka  jest odgadnięcie czego 
brakuje lub co zmieniło się w pokoju. Dobra zabawa na spostrzegawczość. 

18. Znajdź kolory 
Zadanie polega na poszukiwaniu w pomieszczeniu przedmiotów w 
odpowiednim kolorze. Wyniki możecie notować lub zapamiętywać. 
Ciekawe komu uda się dostrzec najwięcej! 

19. Wylosuj zadanie 
Napiszcie kilka prostych czasowników lub ciekawych zadań np. „poruszaj 
się jak pingwin”, „skacz jak żaba”. Włóżcie je do słoika i losujcie zadania dla 
każdego członka rodziny. 

20. Szalona impreza taneczna 
Włączcie ulubioną muzykę i tańczcie, tańczcie, tańczcie do upadłego!!! 

 

 

 

To tyle na ten tydzień 

Powodzenia ! 

 


