
ZDOBYWAMY NASZ DOM! 

Przedstawiamy propozycje zabaw przygotowanych dla Was przez specjalistki naszego przedszkola. Zobaczmy jak możemy wykorzystać najbliższą 

przestrzeń i przedmioty codziennego użytku, aby wspierać rozwój dzieci, spędzić fajny, kreatywny czas całą rodziną! 

 

Tydzień I – ODKRYWAMY 

KUCHNIE 

Tydzień II – ODKRYWAMY 

PRZEDPOKÓJ 

Tydzień III – ODKRYWAMY 

SALON 

Tydzień IV – ODKRYWAMY 

ŁAZIENKĘ 

-robimy tunele z krzeseł, 

przechodzimy na czworaka pod 

krzesłami, wracamy po krzesłach 

- biegamy slalomem pomiędzy 

krzesłami, wracamy tyłem 

-gramy na garnkach, dzwonimy o 

garnek raz drewnianą łyżką, raz 

metalową, raz plastikową, 

 zasłaniamy dziecku oczy, a 

następnie dziecko zgaduje, który 

dźwięk wydaje dana łyżką 

- lepimy pierogi, ciasto 

-zasłaniamy oczy i zgadujemy 

produkty po smakowaniu, wąchaniu 

-robimy masę solną i lepimy figurki, 

odciskamy łapki 

-malujemy farbami zrobionymi z 

jogurtu i barwników spożywczych 

-wsypujemy do dużego pudełka 

suchą fasolę, ryż, ciecierzycę, 

ukrywamy w niej skarby 

-do balonów wrzucamy liście 

herbaty, goździki, sól, następnie 

dmuchamy balony i gramy nimi z 

zamkniętymi oczami 

-nawlekamy suchy makaron na 

sznurek, nitkę 

-przechodzenie przez korytarze bez 

dotykania podłogi (ustawiając 

kolejno pudełka, poduszki, niskie, 

stabilne krzesełka, tak by powstał 

tor przeszkód), 

-przejście przez korytarz z użyciem 

dwóch pudeł (dziecko wchodzi do 

jednego pudła, drugie stawia przed 

sobą, gdy wyjdzie z pierwszego do 

drugiego, przenosi tylne przed 

siebie). 

-ślizgi na kocyku (na podłogach bez 

dywanów) w pozycjach: stojąc 

jedną stopą na kocyku i odpychając 

się drugą, jak na deskorolce, 

czworakując po podłodze, pchając 

przed sobą kocyk, klęcząc na 

kocyku i odpychając się rękoma od 

podłogi, leżąc na brzuchu na 

kocyku. ćwiczenie w parze 

“zaprzęg” - jedna z osób siedzi 

skrzyżnie, leży na brzuchu, bądź 

siedzi w siadzie klęcznym na 

kocyku i trzyma szalik, druga ją 

ciągnie. 

-”mali agenci” - rozklejamy 

pomiędzy ścianami korytarza taśmę 

-gra równoważna typu “twister” 

(można wykonać samemu 

naklejając na podłogę różnych 

kolorów kółka i robiąc karty bądź 

kostkę do losowania). 

- gra w tenisa balonem przy pomocy 

plastikowych lub papierowych 

talerzyków (liczymy ilość odbić i 

pobijamy rekord). 

-poszukiwanie skarbu: gdy dziecka 

nie ma w salonie ukrywamy jakąś 

nagrodę, drobną niespodziankę i 

poprzez wskazówki “ciepło, zimno” 

naprowadzamy je na ukrytą rzecz. 

uwaga, przy każdej podpowiedzi 

prosimy dziecko o wykonanie 

dodatkowego zadania np. zrób trzy 

przysiady, obróć się pięć razy, 

podskocz siedem razy na lewej 

nodze itp. 

-”pole minowe”. zabawa polega na 

rozstawieniu po podłodze na 

początku dwóch przedmiotów, np 

maskotek. Dziecko patrzy gdzie 

znajdują się przeszkody, następnie 

zasłaniamy mu opaską oczy i musi 

przejść trasę nie nadeptując na 

-podczas mycia zębów odmierzamy 

czas i próbujemy myjąc zęby stać 

możliwie długo na jednej nodze 

(możemy konkurować, kto mniej 

razy dotknie uniesioną nogą do 

podłogi. Następnym razem zmiana 

nogi. 

-malujemy pianą z kąpieli na 

kafelkach/lustrze przy wannie 

-w wannie dziecko trzyma 

plastikowy kubeczek z wodą, a 

następnie wstaje i siada tak, aby nie 

wylać ani trochę wody 

-wyławiamy sitkiem przedmioty z 

dna wanny z zamkniętymi oczami 

lub przy dużej ilości piany 

-przy pomocy słomki robimy bańki 

z piany (jeśli jesteśmy pewni, że 

dziecko nie będzie piło wody z 

wanny) 

-dzieci pomagają przy rozwieszaniu 

i składaniu prania 

-dzieci dobierają skarpetki w pary 

-dmuchamy pingpongowe piłeczki 

po powierzchni wody (w umywalce 

lub podczas kąpieli) 

-przyczepiany spinacze do 



-wrzucamy do misek oddzielnie ryż, 

fasolę, makaron, co nam przyjdzie 

do głowy, następnie dziecko mając 

zasłonięte oczy zgaduje co to za 

produkty 

-układamy na podłodze drewniane 

łopatki, łyżki, mieszadła w zygzak, 

linię, przeskakujemy przez nie w 

różnych kombinacjach 

-nawlekamy suchy makaron na 

sznurki, robimy korale inaczej 

klejącą (nie przezroczystą) tak, by 

tworzyła skośne linie, niczym 

wiązki lasera. dziecko musi pokonać 

korytarz bez dotknięcia ciałem 

taśmy. 

-ścieżka kamieni - przyklejamy do 

podłogi kółeczka, po których dzieci 

będą skakać (wyjścia poza kółko. 

Skoki obunóż, skoki jednonóż, 

skoki z pozycji kucznej, skoki 

tyłem, skoki ze spadnięciem raz na 

prawą, raz na lewą, raz na obie nogi. 

-”cymbergaj” w wąskim korytarzu 

na śliskiej podłodze. 

-rzuty do celu (kulkami ze 

zgniecionych gazet lub zwiniętych 

skarpet itp.) na zmianę z 

wyznaczonej linii. celem może być 

duża miska, wiadro. 

 

żadną maskotkę. podnosimy poziom 

trudności poprzez dodawanie 

kolejnych przeszkód.  

-kurier z zabawkami - w pozycji 

czworaczej dziecko dostarcza 

maskotki z jednego pokoju do 

drugiego. Jeśli podczas kursu zgubi 

zabawkę, musi wrócić na start. 

Można przyłączyć się do zabawy i 

stworzyć wyścig.  

-”żaby i bocian”. Dziecko lub dzieci 

skaczą po podłodze udając żabki. 

Na podłodze znajdują się rozłożone 

małe ręczniki kuchenne (tyle ile 

dzieci) - są to ich norki. Rodzic 

udaje bociana przechadzającego się 

po łące, żabki skaczą, gdy bocian 

krzyknie “pora na obiad”, rusza by 

złapać i zjeść żabkę. Żaba musi 

zdążyć schować się w norce, gdzie 

jest bezpieczna. 

-Dziecko turla się na różne sposoby 

po dywanie, po porozrzucanych 

poduszkach, przenosząc przedmioty 

z miejsca na miejsce, trzymając się 

za ręce z drugą osobą turlającą się 

przed nim 

-Dla starszych dzieci: chodzimy 

przy ścianie : stopy na ścianie, ręce 

na podłodze (łatwiejsza wersja 

stopy idą po kanapie, ręce po 

podłodze) 

-radosne siłowanki na dywanie z 

rodzicami - robimy samoloty, 

wieszania prania dziecku na ubranie 

w różnych miejscach - dziecko 

zdejmuje spinacze nazywając daną 

część ciała 

-przyczepiany spinacze dziecku na 

obie ręce i nogi, a następnie 

prosimy, aby przepinało prawą ręką 

spinacze z lewej nogi na prawą, 

lewą ręką spinacze z prawej nogi na 

lewą, a potem prawą ręką spinacze z 

lewej ręki na prawą i odwrotnie 

lewą ręką spinacze z prawej ręki na 

lewą 

-dziecko kładzie się brzuchem do 

podłogi, zamyka oczy, a następnie 

przyczepiamy pojedynczo spinacz 

do ubrania w miejscu nogi, ręki, 

łokcia, plecków i prosimy, aby 

zgadywało gdzie w danym 

momencie został przypięty spinacz. 



siłujemy się (oczywiście z 

zachowaniem umiaru i 

bezpieczeństwa ?), dzieci spychają 

rodziców plecami z dywanu 

-dzieci kładą się na plecach i 

nogami przerzucają poduszki za 

siebie 

 


