
ZABAWY MONTESSORI 

 przykłady zabaw edukacyjnych dla dzieci bez użycia zabawek- cz.II 

 
 Maria Montessori – włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci, 

opracowała Metodę nazwaną od jej nazwiska.  Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój 

dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego 

symbolem była dla Marii Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym 

zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im 

wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. 

Zabawy Montessori w domu to wspaniała odskocznia od wszystkiego, co komercyjne. Za 

wiele nie trzeba, wystarczy trochę wyobraźni, aby urozmaicić świat dziecka. Dla nas produkty 

codzienne, dla najmłodszych pole do fantastycznej zabawy i nauki. 

 

Zabawa gazetami 

 

1. Wciągamy i ćwiczymy oddech 

Gazetę targamy na małe kawałki. Będzie nam potrzebna słomka do picia. Przez słomkę 

wciągamy powietrze przy skrawku papieru i przenosimy w drugie miejsce. Możemy użyć w 

tym celu 2 pudełeczka i przenosimy papierowe kawałki z jednego do drugiego Zabawa nr 2 – 

kładziemy skrawek gazety na talerzyku lub na dłoni i siłą wydechu przez słomkę wprowadzamy 

go w ruch. Są to świetne ćwiczenia usprawniające rozwój mowy, są też elementem praktyki 

logopedycznej. 

 

2. Samoloty 

Wzorcem może tu być origami, ale kto z nas nie pamięta zabawy w samolociki? Składamy 

kartkę papieru w samolot zakończony szpicem i patrzymy, który doleci najdalej. 

 

3. Żabki, ptaszki 

Podobnie jak statki, składamy papier w różne zwierzątka. Przy okazji można gotowe zwierzątka 

pomalować kredkami, flamastrami i farbami i stworzyć małe zoo. 

 

4. Rzucanie do celu 

 Dziecko robi z papieru kule, wrzuca je do pudełka – brawa za trafienie! 

 

Zabawa guzikami 

 

5. Kształty  

Z kolorowych guzików można budować świetne kształty i odgadywać co powstało - świetne 

ćwiczenie na wyobraźnię dla rodziców. 

 

 

 



6. Żabki / pchełki 

Pamiętacie wielopokoleniowa grę w pchełki? Naciskamy brzeg guzika, aby wskoczył do 

pudełka. Który wskoczy wygrywa. A może w przypadku wspólnej zabawy, który doskoczy 

najdalej? 

 

7. Guzikowy taniec  

Świetne ćwiczenie na koordynację  ruchową. Kładziemy guzik na dłoni, stopie, ramieniu i z 

nim tańczymy. 

 

8. Rękawiczka 

Rozsypujemy guziki na podłodze i zbieramy przez rękawiczkę. Dla starszych dzieci polecam 

rękawicę kuchenną, bo będzie to dla nich duże utrudnienie i większa zabawa. 

 

9. Poproszę guzik…  

Zabawa dla rodzica z dzieckiem lub dwójki rodzeństwa. Rozsypujemy różne guziki na 

podłodze. Opisujemy dziecku konkretny guzik, np. poproszę guzik duży czerwony z 2 

dziurkami. Doskonałe ćwiczenie na zmysł wzroku, orientacje i koncentrację. 

 

Zabawa rolkami po papierze toaletowym 

 
(W każdym domu ich nie brakuje, wystarczy przez chwile ich nie wyrzucać i pozbierać kilka sztuk). 
 

10. Jedno oko   

Zabawa dla najmłodszych – zaglądamy przez rolkę jednym oczkiem, potem drugim. 

 

11. Naciąganie gumek frotek 

Dobra zabawa na ćwiczenie zgrabnych rączek. Frotki naciągamy na rolkę, przy okazji powstaje 

fajny sposób – gadżet – na walające się gumeczki po domu. 

 

12. Kolorowy sznur 

Malujemy z dzieckiem rolki farbami na różne kolory i maluch nawleka je na grubszy sznurek. 

 

13. Gałganek 

Będziemy potrzebowali kawałek włóczki, który nasza pociecha będzie nawijać na rolkę. 

Świetne ćwiczenie na cierpliwość. 

 

Zabawa pudełkami 

 
(Na pewno w każdym domu znajdą się różnych wielkości pudełeczka np. takie do przechowywania 

żywności). 

 

14. Wieża 

Budujemy z pudełeczek wieżę. 
 

15.  5 w 1   

Wkładanie pudełeczek jedno w drugie, im więcej tym lepsza zabawa. 
 

16. Od największego do najmniejszego 

Jeśli posiadamy różnej wielkości kilka pudełek – możemy zachęcić dziecko aby ułożyło od 

największego do najmniejszego i odwrotnie. 


