
W domowym zaciszu – rodzinne zabawy na rozładowanie emocji.  

Opowiedz mi bajkę 

Potrzebne będą: 

 plastikowe nakrętki (najlepiej identyczne), 

 blok 

 techniczny, 

 nożyczki, 

 czarny flamaster. 

Wykonanie: 

Z bloku technicznego wycinamy kółka pasujące wielkością do wnętrza nakrętki. Na 

wyciętych kółkach malujemy pojedyncze obrazki: dom, zegar, jabłko, samochód, parasol. 

Wszystko, co przychodzi nam do głowy. Gotowe obrazki wpychamy do wnętrza nakrętek. 

 

Gra gotowa: układamy nakrętki obrazkami do dołu, losujemy np. 5 z nich. Odwracamy i na 

podstawie wylosowanych elementów opowiadamy bajkę, historyjkę. 

  

Zapraszamy do tańca! 

Pląsając przy wesołych piosenkach poprośmy dzieci, by zatańczyły: np. tylko rączkami, 

następnie tylko nóżkami, tylko noskami, tylko brzuszkami... 

Układy choreograficzne można dowolnie wzbogacać, prosząc, by mali tancerze zatańczyli np. 

jedną rączką i jedną nóżką, paluszkami i policzkami itd. 

  

Udanej zabawy! 

UDOSTĘPNIJ 

Rodzinny band 

Włączcie ulubione, skoczne piosenki i śpiewajcie z oryginalnymi wykonawcami i 

przygrywajcie im – na instrumentach, ale takich samodzielnie zrobionych. 

  

Instrumentem może być niemal wszystko: pudełeczko z ziarenkami w środku, dwie kredki, 

puste, plastikowe butelki, saszetki z przyprawami (jeszcze nieotwierane!), kartonowe 

pudełko, drewniana łyżka i pokrywka od garnka... I wszystko, co Wam przyjdzie do głowy! 

 

 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,4917e57.html


 

Minuta na... 

Uczestnicy zabawy wymyślają zadanie, na wykonanie którego wyznaczona osoba ma 

minutę. 

Ponieważ jest to ćwiczenie nastawione na wyrażanie emocji, zadania powinny być 

nakierowane właśnie na uczucia, np. "Masz minutę na prawienie komplementów" czy "Masz 

minutę na wykrzyczenie się". 

UDOSTĘPNIJ 

Statek 

Statek jest zabawą rozwijającą wyobraźnię i budującą relacje społeczne. 

Uczestnicy zabawy odgrywają scenkę, której akcja toczy się na statku. Załoga płynie na 

wyspę w celu odnalezienia ukrytego skarbu. Każdy z uczestników przyjmuje określoną rolę 

(kapitana, majtka itp.). Prowadzący zabawę może wymyślić problem, który pojawia się w 

drodze na wyspę, a od uczestników zależy, jak go rozwiążą. Kiedy załoga odnajdzie skarb 

(wielką skrzynię), każdy po kolei "wyjmuje" z niej jakiś przedmiot. Przedmiot jest 

wymyślony, uczestnik musi używać takich gestów, by inni zgadli, co "wyjął" ze skrzyni. 

UDOSTĘPNIJ 

Sygnalizator świetlny 

Dzięki tej zabawie dziecko ma możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami 

ruchu drogowego. 

  

Zabawa w zielone i czerwone światło, uczy naszego malucha przede wszystkim 

podstawowych zasad ruchu drogowego, jednocześnie koncentracji. Pozwala też dziecku 

wyszaleć się będąc samochodzikiem w ruchu, a w przypadku większej ilości uczestników 

wpływa na rozwój relacji społecznych. Możemy również zaangażować tatę policjanta, który 

będzie czuwał nad porządkiem na drodze :) 

Potrzebny nam będzie blok techniczny, z którego wycinamy 4 koła. Każde z nich kolorujemy 

odpowiednio na zielono, czerwono, pomarańczowo i czarno. Następnie do kół w kolorach 

świateł podklejamy z tyłu patyczek lub słomkę, tworząc w ten sposób znaki. Czarne kółko 

dajemy dziecku i pozwalamy jeździć, gdy trzymamy w górze zielone światło, gdy zmienimy 

je na pomarańczowe każemy odpowiednio zwolnić bądź przygotować się do jazdy. Na 

czerwonym dziecko bezwzględnie musi pozostać w bezruchu :) 

 

 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,46884e2.html
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,4680af8.html


 

Wypuszczona para 

Kiedy dzieci zaczynają się kłócić zaproponujcie im zabawę w wypuszczenie pary. 

  

Dzieci otrzymują piórko, które utrzymują jak najdłużej w powietrzu, wyłącznie na nie 

dmuchając. 

Głębokie oddychanie, jakiego wymaga ta gra uspokoi dzieci, a zabawa poprawi im humory.

 

UDOSTĘPNIJ 

Domowe fregaty 

Chyba każde dziecko lubi bawić się w wodzie i to od nas, rodziców, zależy czy na to 

pozwalamy na co dzień czy nie. 

Jeśli nie macie nic przeciwko, by dzieci trochę się pochlapały, polecam zorganizowanie 

domowych FREGAT. 

  

Do ich wykonania  będziemy potrzebować: 

 plastikowych nakrętek od butelek, 

 plasteliny, 

 wykałaczek, 

 kolorowego papieru, 

 miski z wodą. 

  

Do nakrętki wkładamy niewielką ilość plasteliny, a następnie wkładamy w nią wykałaczkę. Z 

kolorowego papieru wycinamy prostokąty i przekłuwamy je wykałaczką tak, by tworzyły 

żagiel. Zamiast nakrętki i plasteliny jeszcze lepiej sprawdzi się korek, jeśli tylko takim 

dysponujecie. 

  

Gdy wszystkie łódeczki wylądują już w wodzie, organizujemy zawody. Dmuchamy w żagle i 

czekamy, która łódka pierwsza dopłynie do brzegu. Wspaniałe logopedyczne ćwiczenie 

oddechowe, a przy tym świetna zabawa. 

 

 

 

 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,56542.html


 

Dawne zabawy także są fajne... 

 

Czy zastanawialiście się czasem jakby to było wrócić do lat dzieciństwa i jeszcze raz 

pobawić się w ulubione gry i zabawy? Nic prostszego! 

  

Proponuję zabawy w bierki, pchełki i cymbergaja. W dobie gier komputerowych mogą one 

wydawać się nudne Waszym dzieciom, jednak może warto chociaż spróbować i przekonać 

nasze pociechy do dawnych zabaw, a nuż... 

  

Mój 4-letni synek nie tak dawno poznał zasady grania w pchełki, bierki i cymbergaja i 

stwierdzam jednoznacznie, został ich nowym fanem! A one, co najważniejsze uczą go 

cierpliwości, koncentracji i zręczności. 

  

Oto krótki opis zabaw: 

  

PCHEŁKI - gra zręcznościowa, która polega na wstrzeleniu do miseczki mniejszych krążków 

przy pomocy większego. Wygrywa ten gracz, który pierwszy umieści w miseczce wszystkie 

swoje krążki. Pchełki można kupić chociażby w kiosku, osobiście polecam magazyn "Gry i 

zabawy w PRL-u", do którego dołączone są właśnie pchełki i bierki. 

  

BIERKI - gra polegająca na zbieraniu pojedynczych patyczków z rozrzuconego stosu, bez 

poruszenia pozostałych. Wygrywa ten gracz, który uzyska największą liczbę punktów, 

naliczanych według rodzaju i liczby zebranych patyczków. 

  

CYMBERGAJ - zespołowa lub indywidualna gra polegająca na przemieszczaniu na płaskiej 

powierzchni trzech lub większej liczby monet. Monetami poruszamy za pomocą grzebienia. 

  

 


