
Zabawy w czasie wolnym 
 
Propozycje ciekawych zabaw dla dzieci do wykorzystania w dowolnym czasie,  aby się troszkę 
odstresować i urozmaicić dzieciom ten trudny czas.  
 
Gry i zabawy ruchowe 
 
Przeprawa przez rzekę 
 
Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi, rwący potok rozciąga swoje brzegi 
od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie 
przejść na drugą stronę, skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? 
Poduszkami - jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście 
po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 
ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny poziom do przejścia w grze. 
 
Butelkowy slalom 
 
Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! 
Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. Zaczynacie od 
rozstawienia dwóch butelek w pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie, gdzie 
stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie 
przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak 
do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. 
 
Tor przeszkód 
 
Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do jego wykonania wykorzystajcie to, co 
macie w domu: mogą to być wielkie kartony, przez środek których trzeba się przeczołgać; poduszki, 
po których trzeba skakać; butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! 
Zabawa idealna zarówno dla maluszków, jak i dla starszych dzieci. 
 
Mały ninja 
 
Mały ninja, człowiek pająk - nazywajcie to jak chcecie. Jedno wiem na pewno - dzieciaki będą tą 
zabawą zachwycone! Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła, by stworzyć 
niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. A układ 
można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę.  
 
Poszukiwacze skarbu 
 
Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą skarbu. 
Możecie narysować normalnie lub eksperymentalnie mapę, dodać kilka zadań specjalnych, typu: 
zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry lub schować kilka kartek z 
podpowiedziami takimi jak: sprawdź pod łóżkiem, szukaj za kanapą, zajrzyj do lodówki, by dziecko 
nareszcie odnalazło skarb! A co będzie poszukiwaną nagrodą, zależy już tylko od Was! 
 
Balonowy tenis 
 
Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. Dlatego z odbijaniem piłki poczekamy, aż 
wyjdziemy na dwór, a tymczasem w domu gramy balonem. A zamiast rakietek używamy 
papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek! W ten sposób rozgrywamy punktowane 



mecze. 
 
 Rzucamy do celu 
 
Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, 
balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych 
rzutów z linii mety. 
Oto linki do ciekawych ćwiczeń ruchowych, które  pomogą dzieciom spożytkować nagromadzoną 
energię: 
https://liblink.pl/TdWSKPj7mI 
https://liblink.pl/749uXXY475 
https://liblink.pl/9ojNTD1kfV 
https://liblink.pl/tXnocoAu4m 
 
Zabawy rozwijające motorykę małą i nie tylko...:) 
 
Palcem pisane 
 
Tym razem zabawa, której przygotowanie zajmie mniej czasu, niż czytanie tego opisu. Wystarczy 
duży talerz lub plastikowa tacka i mąką lub bułka tarta, którą do niego wsypiesz. Zadanie polega 
tylko i wyłącznie na pisaniu paluszkiem. Możesz przygotować rysunki lub litery na kartce lub pisać 
je na drugim talerzu, a dziecko będzie powtarzać znaki na swoim. 
 
Co ukrywa pudełko? 
 
Przygotuj średniej wielkości karton. Z jednej strony wytnij w nim dziurę tak, aby zmieściła się w 
niej ręka, ale aby nie dało się podglądać. Włóż do środka kilka przedmiotów o różnej ciekawej 
strukturze  i pozwól dziecku po dotyku zgadywać, co tam może być. 
 
 Kto ma więcej piegów? 
 
Do zorganizowania tej zabawy będzie potrzebny stoper, dziurkacz, kolorowy papier oraz małe 
wiaderka lub miski z wodą. Za pomocą dziurkacza uzyskujemy kolorowe, papierowe kółeczka - 
trzeba ich dosyć dużo (zależy też od ilości uczestników). Zabawa przeznaczona dla 4 lub więcej 
osób (parzysta liczba). Graczy dzielimy w pary. Jeden zawodnik pełni rolę piegusa, drugi 
odpowiada za naklejanie piegów. Tuż przed rozpoczęciem zabawy, każda drużyna otrzymuje 
miseczkę z wodą i wsypanymi do niej papierowymi kółeczkami. Sędzia ustawia stoper na pół 
minuty, a na sygnał: start, wyznaczona do tego osoba  zaczyna naklejać piegi na twarzy 
kolegi/koleżanki.  Po upływie wyznaczonego czasu sędzia liczy piegi -  wygrywa drużyna  z 
największym piegusem. 
 
Zabawa w skojarzenia 
 
Zacznij zabawę dla dzieci, mówiąc dowolne słowo, np. słońce. Następnie dziecko mówi słowo 
kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. gorąco. Potem ty szukasz skojarzenia do gorąco, np. lato. I 
tak na zmianę. 
 
Lustrzane odbicie 
 
Taka aktywność świetnie stymuluje rozwój dziecka, analizę i syntezę wzrokową oraz uczy 
planowania i odtwarzania. Do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne przedmioty, 
które macie w domu w parach (po 2 szt. np. łyżeczki, klocki, autka, itp.). Zabawa polega na 



układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej w odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy 
okazji takiej zabawy pokazać jak ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu. Dla 
młodszych dzieci układamy początkowo po 3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam wzór z drugiej 
strony. Starszym dzieciom stopniowo zwiększmy liczbę przedmiotów lub wykorzystujemy do 
zabawy kolorowe figury geometryczne. 
 
Przepisy na masy sensoplastyczne do samodzielnego wykonania w domu (dzieci to uwielbiają) : 
 
Rosnące farby  
 
Przepis jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. Składniki  są dostępne w 
kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki 
mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. Masę bazową możemy zabarwić 
barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami.   Farby po wypieczeniu w kuchence 
mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W wysychają, twardnieją i unoszą się, tworząc 
piękny, wielobarwny efekt spieczenia. 
 
Barwienie soli  
 
Jedna z bardziej lubianych zabaw, czyli barwienie soli za pomocą kredy, to zaledwie wstęp do wielu 
innych plastycznych inspiracji. Zabawa doskonale rozwija małą motorykę, dostarcza wielu wrażeń 
dotykowych i sprawia dziecku dużo radości. Przed samą zabawą możesz porozmawiać z dzieckiem 
i zapytać - jak zabarwić sól? Spróbujcie rysować po soli kredkami, farbkami, pisakami, zwilżoną 
bibułą, a gdy już wszystko sprawdzicie możecie przejść do barwienia kredą. Do zabawy  potrzebny 
jest kilogram zwykłej soli kuchennej, kolorowa kreda, miseczki i duży talerz lub tacka. Dziecko 
pocierając kredą, kulając ją i przesuwając w różne strony po rozsypanej soli sprawia, że sól 
stopniowo przyjmuje kolor ścieranej kredy. Zabarwioną sól można warstwami wsypać do butelki, 
tworząc piękna dekorację lub wykonać dowolne prace plastyczne posypując kartkę posmarowaną 
klejem. 
 
Ciastolina dla leniwych 
 
Składniki podane w kolejności wsypywania do miski: 
- 2 szkl. mąki pszennej 
- 1 szklanka soli (drobnej) 
- 2 łyżki oleju roślinnego 
- 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia 
- 1,5 szkl. wrzącej wody (takiej, co dopiero się przegotowała) 
- 1 łyżeczka barwnika spożywczego 
Wszystko mieszamy drewnianą łyżką, a następnie wyrabiamy masę ręcznie  do momentu pożądanej 
konsystencji. 
 
 
Masa aksamitna 
-odżywka do włosów 
-mąką ziemniaczana (skrobia) 
Do odżywki dajemy małymi porcjami mąkę, mieszamy dokładnie, gdy masa gęstnieje, sprawdzamy, 
czy się nie klei, następnie wyrabiamy w rękach. Jak jest gęsta można dodać kilka kropli oleju.                                                                         
Polecamy stronę: kosmosdladorosłych.pl , na której znajduje się ciekawy artykuł: Jak rozmawiać z 
dziećmi o pandemii? 


