
ZABAWY MALUCHA 

Pomysły na zabawy z 3-6 miesięcznym niemowlęciem  

 
Jedzie rowerek na spacerek 
Możesz delikatnie zginać na przemian nóżki dziecka udając jazdę na 
rowerku. 
 
Mów do mnie 
Mów do niego tak często jak często jest to możliwe. Informuj co robisz, np. 
zmieniając pieluchę mów: "teraz zmienię Ci pieluszkę", "do góry" gdy go 
podnosisz. Zobaczysz, że Twój Maluch zacznie reagować na Twoje sygnały: 
gdy przed podniesieniem go powiesz "do góry" i wyciągniesz do Malucha ręce 
i on zacznie wyciągać rączki do Ciebie. 
 
Magiczne butelki 
Przygotuj kilka małych przezroczystych plastikowych butelek. Napełnij je 
różnymi przedmiotami i mocno zakręć - np.: ziarnami kawy, kaszy, ryżu, 
fasoli, kamykami, kolorowymi koralikami, monetami, cukrem, płatkami 
owsianymi lub kukurydzianymi, piaskiem, zabarwioną wodą. Pokaż dziecku, 
jak potrząsać pojemnikiem i że zawartość butelek może się przesuwać się raz 
szybko, raz wolno i jak się przelewa woda. Pamiętaj, że takimi zabawkami nie 
może bawić się, gdy Ciebie przy nim nie ma. 
 
Idzie misio Pysio 
Kiedy maluch leży, zbliżaj powoli misia, mówiąc tajemniczo "Idzie, idzie misio 
Pysio do ..( imię dziecka) zaraz zrobi cmok" - w tym momencie dotknij 
malucha pyszczkiem misia, a potem pozwól mu go złapać. 
  
Złap mnie 
Kładź grzechotki i inne łatwe do uchwycenia zabawki przed leżącym na 
brzuszku maluchem, zachęcając go do chwytania. 
 
Samochodem w siną dal 
Weź dziecko na kolana i zmień się w terenowy samochód, przedzierający się 
przez bezdroża. Informuj o stanie nawierzchni, np.: "piachy" (kołysz go 
łagodnie), "kamienie" (lekkie podskoki), "rów!" (gwałtowny, choć w pełni 
kontrolowany podskok z ewentualnym uniesieniem na rękach). 
 
Falowanie 
Weź dziecko na ręce, delikatnie opuszczaj w dół i unoś do góry. 
  
Jedzie, jedzie pan 
Posadź dziecko na kolanach i chwyć je pod paszkami. „Podskakuj" lekko 
kolanami w górę i w dół, recytując ten znany wierszyk: 



Jedzie, jedzie pan pan 
Na koniku sam, sam 
Za nim sługa ze śniadaniem 
Patataj, patataj, patataj. 
 
Jestem sobie samolocik 
Usiądź na podłodze, podeprzyj dziecko, chwytając je pod paszkami. Powiedz, 
że za chwilę poleci samolotem. Głośno odliczaj: „Raz, dwa, trzy" i na trzy 
zacznij unosić je do góry na wyprostowanych rękach, a sama kładź się na 
plecach. 
  
Tańcowały dwa Michały 
Chwyć dziecko pod ramionkami i przytrzymuj lekko, tak by mogło „tańczyć" 
w rytm wypowiadanego przez Ciebie wierszyka: 
Tańcowały dwa Michały 
Jeden duży drugi mały 
Jak ten duży zaczął krążyć 
To ten mały nie mógł zdążyć. 
  
Ważyła sroczka kaszkę 
Weź w swoją dłoń rączkę dziecka, drugą ręką po kolei delikatnie zaginaj 
paluszki dziecka do środka, mówiąc przy tym wierszyk: 
Sroczka kaszkę warzyła (w rączce malucha mieszaj jak w miseczce). 
Dzieci swoje karmiła. 
Temu dała - na łyżeczce (zaginasz pierwszy paluszek). 
Temu dała - na miseczce (drugi paluszek). 
Temu dała - na spodeczku (trzeci). 
Temu dała w garnuszeczku (czwarty). 
A dla tego (dochodzisz do kciuka)? Nic nie miała! 
I frrr!!! Po więcej poleciała (naśladuj rękami ruch skrzydeł ptaka). 
 
Kosi, kosi łapki 
Baw się rączkami dziecka (lub jego nóżkami), klaszcząc nimi i powtarzając 
wierszyk: 
Kosi kosi łapki 
Pojedziemy do babki, 
Babka da nam mleczka 
A dziadek cukiereczka. 
  
Poznawanie przez oglądanie i dotykanie 
Wybierz różne przedmioty - szyszkę, kamyk, plastikowy talerzyk, jabłko itp. 
Weź jeden z nich do ręki i powiedz dziecku jak się nazywa, do czego służy, z 
czego jest zrobiony itp. Następnie podaj przedmiot dziecku, aby samo mogło 
go obejrzeć, powtórz nazwę przedmiotu i jego zastosowanie, kiedy trzyma go 
w rączkach. Zrób to samo z pozostałymi przedmiotami. 
 
Z rączki do rączki 



Przygotuje małe przedmioty i pokaż dziecku ze można je przekładać z raczki 
do rączki. Zachęcaj malca by trenował tą umiejętność. 
Zabawa w odkładanie 
Posadź dziecko na kolanach na stole połóż kilka małych przedmiotów lub 
chrupki, zachęcaj by po nie sięgał i odkładał z powrotem na stół. 
 
Podciąganie 
W szóstym miesiącu możesz trenować z dzieckiem podciąganie do siadu. 
Połóż dziecko na plecach na łóżku bądź na miękkim kocyku. Złap je za rączki 
i stopniowo podciągaj do pozycji siedzącej. Jeżeli samo jeszcze nie utrzymuje 
pozycji siedzącej po chwili opuszczając ręce wróć do pozycji wyjściowej. 
  
W górę i w dół 
Połóż się na łóżku. Maluszka umieść na swoim brzuchu. Złap go mocno pod 
paszkami i podnieś do góry. Po chwili opuść i przytul. Uśmiecha się? Za 
kilka sekund znów możesz podnieść go do góry, troszkę pokręcić na boki. I z 
powrotem wziąć na dół. 
  
Wielkie „fru" 
Połóż malucha brzuchem na swoim przedramieniu, tak by twoja dłoń 
znalazła się pod jego klatką piersiową. Drugie przedramię połóż pod główką 
szkraba. W takiej „kołysce" dzidziuś leży w miarę stabilnie i czuje się pewnie. 
Ty zaś upewnij się, że wokół siebie masz sporo wolnej przestrzeni. Teraz 
możesz naśladować ruch samolotowych akrobacji. Możesz też pokręcić się 
wokół własnej osi. Byle tylko niezbyt szybko. 
  
Kto to? 
Stańcie przed dużym lustrem. „A kto to jest?" - zapytaj malca i wskaż na 
odbicie w lustrze. Po chwili stań obok, tak by postaci z lustra zniknęły. 
Możesz to powtarzać tak długo, aż malcowi się znudzi. Twój szkrab po jakimś 
czasie nauczy się rozpoznawać swoich nowych znajomych z drugiej strony 
lustra. 
  
Zatańczymy? 
Nastaw (oby nie za głośno) swoją ulubioną, w miarę rytmiczną piosenkę. Weź 
szkraba na ręce. Oprzyj go sobie na biodrze, podtrzymując jedną ręką. Drugą 
złap za rączkę, tak jak trzyma się partnerkę w tańcu. I ruszaj powolutku, ale 
w rytm muzyki. Nie szalej, raczej delikatnie podryguj. 
  
Hop! Bach! 
Posadź malca naprzeciwko siebie (lub połóż w leżaczku, jeśli jeszcze nie 
siedzi). Na głowie postaw sobie lekki klocek, mówiąc przy tym „hop!". Pokaż 
maleństwu, że masz coś na głowie. Odczekaj chwilę, przechyl głowę tak, by 
klocek spadł, najlepiej prosto w twoje dłonie. Wtedy powiedz „bach!". 
  
Czy leci z nami pilot? 
Nadmuchaj dużą plażową piłkę połóż na niej dziecko, oczywiście cały czas 
trzymaj malucha i delikatnie poruszaj nim. 



 

Pomysły na zabawy dla niemowląt w trzecim kwartale życia  
 
Złap mnie 
Dziecko kładziemy na brzuszku na podłodze. Na sznureczku lub łańcuszku 
wieszamy jakiś atrakcyjny przedmiot np. pluszaka lub smoczek i ciągnąc go 
przed maluszkiem zachęcamy do przemieszczania. 
 
Bum bum butarara bum bum 
Daj dziecku do rączki drewnianą łyżkę i pokaż jak można nią stukać o 
garnek, podłogę czy blat stołu. Zachęcaj, aby maluch sam bębnił. 
 
Stuku puku 
Daj dziecku do ręki np. dwa drewniane klocki. Pokaż maluchowi na drugiej 
parze klocków, że można nimi o siebie obijać i zachęcaj by robił to samo z 
tymi, które ma w rączce. 
 
Gdzie jest...? 
Schowaj w dłoni jakiś mały przedmiot, np. kamyk lub koralik. Otwórz dłoń i 
pokaż go dziecku, a następnie znów ją zamknij. Zapytaj "gdzie jest koralik?", 
znów otwórz dłoń i pokaż dziecku, że koralik wciąż tam jest, choć przez 
chwilę nie było go widać. 
 
Gdzie się schował ...? 
Pokazujemy dziecku np. małego misia. Wkładając go pod poduszkę zapytaj 
„a gdzie się schował misio?" Pochwali wyciągamy misia z pod poduszki i z 
wielką radością wołamy „a tu jesteś misiu". Dziecko na tym etapie rozwoju 
powinno widzieć gdzie misia chowamy. Zachęcaj dziecko by samo szukało 
zabawki. 
 
Poprzez pola, poprzez łąki 
Usiądź na podłodze i połóż swoje dziecko na brzuszku, przednim połóż wąską 
niedużą poduszkę. Usiądź za poduszką i pokaż mu atrakcyjny przedmiot i 
zachęć do przejścia na drugą stronę. 
 
Gdzie zapodziała się rączka? 
Ubieranie to też zabawa. W tym wieku czynność ta może być dość trudna do 
wykonania, dlatego najlepiej przekształcić je w zabawę: gdy wkładasz dziecku 
rękę do rękawa, zdziw się, że rączka gdzieś się "zgubiła", a potem uciesz się, 
że się "znalazła". 
 
Było, nie ma, jest 
Zwiń dużą kartę papieru najlepiej sztywnego i kolorowego w rulon. Pokaż 
malcowi zabawkę, a następnie wrzuć ją do rulonu. Gdy zabawka wyląduje na 
jego kolanach lub na dywanie, będzie bardzo zaskoczony! 
 
 



 
Raz na dola raz na górze 
Weź sztywną białą kartkę papieru trzymaj ją na wysokości oczu malucha, 
pokazuj mu jakiś atrakcyjny przedmiot raz na górze strony, raz na dole. Mów 
przy tym jakąś historyjkę np. „siedzi sobie miś na górze a w piwnicy dużo 
miodu ma, zaraz sobie na dół zejdzie tralala”. 
 
Mam cię, szkrabie! 
Rozłóż koc na podłodze i połóż dziecko na brzuchu. Na czworakach zbliżaj się 
od maluszka, krzycząc z uśmiechem: "Zaraz cię złapię!". Gdy dojdziesz do 
dziecka, połaskocz go i przytul. 
 
Daj mi to, proszę 
Daj dziecku do rączki jakiś przedmiot, a po chwili wyciągnij rękę i poproś, by 
Ci go pokazał na chwilę. Gdy to zrobi, pochwal go, podziękuj i odwdzięcz się 
inną lub tą samą zabawką. 
   
Hop do wiaderka 
Przygotuj sobie małe piłeczki, kule z gniecionej gazety, i inne nieduże 
przedmioty. Ustaw duże wiaderko i zachęcaj malca by do niego wrzucał 
przygotowane zabawki. 
 
Naukę turlania czas zacząć 
Posadź dziecko naprzeciwko siebie i pokaż mu, jak turlać piłkę. Do tej 
zabawy najlepiej nadaje się duża plażowa piłka. 
 
Pudło pełne niespodzianek 
Do pudła lub dużej torby włóż wiele przedmiotów o różnej fakturze, które 
dostarczają dziecku rozmaitych wrażeń dotykowych. Powinny się tam 
znaleźć: coś miękkiego i coś twardego, coś łaskoczącego, coś kłującego, coś 
galaretowatego, coś gładkiego i coś szorstkiego. Może to być np. kawałek 
futerka, aksamit, kłujący jeżyk, piłeczka z łaskoczącymi włoskami, 
drewniany klocek, szczoteczka do paznokci, drapiąca myjka z siateczki i 
inne. Pozwól, aby dziecko sięgało do pudła i wyciągało przedmiot. Kiedy 
zobaczysz, co dziecko wyjęło krótko opisz przedmiot: jak się nazywa do czego 
służy, jaka ma fakturę itp. 
 
Chwyć mnie 
Rozsyp na stole np. rodzynki, kaszę pęczak lub inne małe przedmioty i 
zachęcaj dziecko by je pozbierało do pojemnika. 
 
Rodzinny album 
Na sztywnych kartkach naklej zdjęcia członków rodziny - można tez 
wykorzystać do tego album. Ważne, aby na stronie było jedno wyraźne 
zdjęcie a na zdjęciu była tylko jedna osoba. 
 
 
 



 
Poznawanie przez słuchanie 
Za każdym razem, gdy dziecko słyszy różne dźwięki, nazywaj przedmioty, 
które je wydają np. telefon, radio, pralka, telewizor. Wypowiadając nazwę 
wskaż placem źródło dźwięku. 
 
Spadająca chusta 
Do tej zabawy będzie potrzebny szal bądź chustka z delikatnego, cienkiego 
materiału. Usiądź z dzieckiem na podłodze podrzuć chustę do góry, i pozwól 
by na was spadła i okryła jak namiot. 
  
Smaczny pojemnik 
Wrzuć do plastikowego lub blaszanego pojemnika połamane na mniejsze 
kawałki chrupki, pojemnik zamknij. Pokaż dziecku jak go otworzyć, wyjmij 
kawałek chrupka i zjedz go. Następnie daj dziecku pojemnik i zachęć by 
samo wyjęło chrupka z pojemnika. Użyj pojemnika o łatwym otwieraniu, lub 
porostu tylko je przykryj przykrywką. 
  
Przeciąganie 
Usiądź z dzieckiem na podłodze, weź szalik. Trzymaj za jeden koniec drugi 
podaj dziecku. Przeciągnij delikatnie szalik do siebie, pokaż maluchowi jak 
ma ciągnąć drugi koniec. Po jakimś czasie Twój szkrab będzie wiedział jak 
przeciągać z Tobą szalik. 
  
Wytarmoś mnie 
Usiądź z dzieckiem na podłodze, weź gazetę i pozwól by dziecko ją porwało na 
strzępy, powygniatało kule, poupychało strzępy do jakiegoś pojemnika lub 
torebki.  
 
Ja czytam 
Daj dziecku sztywno - stronicową książkę z kolorowymi obrazkami i zachęcaj 
do przewracania kartek. 
 
Gdzie ja to schowam? 
Na stole ustaw dwa pojemniki z przykrywkami, rozsyp obok nich małe 
przedmioty, lub pokrojone na cząstki jabłko albo marchewkę. Zachęcaj 
dziecko by otwierało pojemnik chowało do niego cząstkę owocu i przykrawało 
przykrywką. 
 
 
 

 

 



Pomysły na zabawy dla niemowlęcia w czwartym kwartale 
życia 
 
Berek na czworakach 
Schodzimy do parteru i ganiamy się maluchem. Tylko nie biegajcie zbyt 
szybko dajcie się złapać. 
 
Turlanie 
Turlaj dziecko na kocyku. Możesz zawijać malucha w mały kocyk a potem 
udawać ze kroisz go jak naleśnika. 
  
Robię to, co Ty 
Zachęcaj dziecko do naśladowania Twoich ruchów. Klaszczcie, kłaniajcie się, 
pokazujcie jaki jestem duuuży, jaki jestem zmartwiony, jaki jestem 
zadowolony, róbcie pa pa. 
 
A jak robi? 
Ucz dziecko, jakie dźwięki wydaje pies - hau hau, krowa - muuu, auto - 
brum brum, dzwonek - dzyń dzyń, zegar - tik tak. Możesz użyć ceratowych 
lub tekturowych książeczek z wyraźnymi ilustracjami. Zachęcaj by maluch 
powtarzał te dźwiękonaśladowcze wyrazy. 
 
Chlapu chlap! 
Podczas kąpieli pozwól maluchowi na swobodną zabawę wodą. Niech ją 
wlewa i wylewa z kolorowych foremek lub butelek po szamponach, próbuje 
zatapiać różne przedmioty, chlapie, pryska, robi fale. UWAGA! Nigdy nie 
zostawiaj dziecka samego w wannie, nawet jeśli już pewnie siedzi. 
 
Dziecko za burtą! 
Napompuj duże, dmuchane koło do pływania i posadź w nim maluszka. 
Wydostanie się ze środka koła sprawi dziecku dużo satysfakcji. 
 
Lala u fryzjera 
Pokaż dziecku jak czesać lale lub misia małą szczotką i zachęcaj by 
naśladował tą czynność. 
 
Orkiestra tuż 
Daj dziecku dwie małe pokrywki od garnków, pokaż jak może nimi uderzać o 
siebie. 
 
Kółko graniaste 
Gdy maluch zaczął już chodzić, chwyć go za rączki i chodźcie powoli w 
kółeczko, recytując znaną rymowankę: "Kółko graniaste, czterokanciaste, 
kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy bęc!". Na 
"bęc" przewróćcie się razem na podłogę. 
 
 



Tor przeszkód 
Na drodze dziecka ustaw: barykadę z klocków, stos poduszek, tunel z dużego 
kartonowego pudła, itd. Tor przeszkód pokonuj razem z dzieckiem 
pokazując, co ma robić. 
 
Spacer po wybojach 
Na podłodze ułóż kilka poduszek lub kołdrę, chodzi o to by było miękko i 
nierówno, zachęć dziecko by tak przygotowanych wybojach poraczkowało lub 
pochodziło z Twoją pomocą. 
 
W trasę 
Na podłodze rozłóż drogę np. ze ścierek kuchennych. Pokaz dziecku, że 
powinno pokonać trasę po ściereczkach nie schodząc na dywan. 
 
Bieg przez płotki 
Porozkładaj na podłodze zabawki lub małe poduszki. Chodzi o to by były to 
nieduże miękkie przedmioty, nad którymi maluch będzie potrafił podnieś 
nóżkę i dać kroka. 
 
Slalom gigant 
Ustaw np. krzesła w prostej linii w niewielkim odstępie od siebie. Omijacie je 
slalomem. Najpierw powoli a potem coraz szybciej. 
 
W chowanego 
Schowaj się za fotelem i zawołaj dziecko. Jeśli nie może Cię znaleźć, pokaż 
mu się na chwilę, po czym znów się ukryj. 
  
Podaj 
Weź 2-3 ulubione zabawki dziecka. Usiądźcie na podłodze, zabawki połóż 
między Wami. Weź każdą zabawkę do ręki i nazwij ją. Wymów nazwę jednej z 
zabawek i poproś dziecko by Ci ja podało. Za wykonanie zadanie chwal 
możesz bić brawo. 
 
Przynieś 
Na niskim stoliku lub na podłodze ułóż kilka przedmiotów lub zabawek. Proś 
maleństwo by ci przynosiło przedmiot a potem by go odniosło na miejsce. 
 
Gdzie masz nóżkę a gdzie nos? 
Do tej zabawy potrzebne jest zdjęcie dziecka lub lalka bobasek. Pytaj: gdzie 
dzidziuś ma rączkę?, gdzie dzidziuś ma nóżkę?, itd. Poproś żeby Maluch 
wskazał odpowiednie części ciała. Możesz też prosić by wskazywał części 
ciała u ciebie lub na sobie. 
 
Przesypywanie 
Do tej zabawy potrzebne są dwie miseczki i chrupki, do jednego z nich wsyp 
chrupki. Usiądź z dzieckiem na podłodze, przed nim postaw kubki. Pokaż jak 
przesypywać chrupki z jednego kubeczka do drugiego, następnie pozwól by 
samo przesypywało chrupki. Pokaż jak zbierać te, które się rozsypią. 



Każdy wygrywa. 
Do tej zabawy potrzebne są przezroczyste kubeczki. Posadź dziecko w 
foteliku i schowaj pod jednym z przezroczystych kubków chrupek lub 
kawałek jabłka. Pozwól by paluszek znalazł smakołyk i go zjadł. 
 
Ważyła sroczka kaszkę 
Postaw przed dzieckiem dwie miseczki, do jednej nasyp trochę ziarenek 
kaszy. Daj maluszkowi łyżeczkę i pokaż mu jak przesypywać kaszę łyżeczką. 
 
Złap bańkę 
Dzieci uwielbiają bańki mydlaną, co prawda a wcześnie żeby robiły je same, 
ale łapanie robionych przez rodzica to tez wielka frajda. 
 
Pod koniec czwartego kwartału zachęcaj dziecko do budowania wieży z 2-3 
klocków (najlepiej drewnianych sześcianów), bazgrania kredkami i często 
czytaj krótkie rymowane wierszyki. 
 
Magiczne pudełko (od 1 r.ż.) 
W pudełku wytnij niewielka dziurę, taką by dziecko swobodnie mogło włożyć 
do środka rękę. Pokaż dziecku kilka jego zabawek, następnie schowaj je w 
pudełku i poproś by za pomocą dotyku maluszek rozpoznał, co to jest. Dla 
starszych dzieci wprowadź utrudnienie - nie pokazuje, co chowasz do środka. 
Ta zabawa doskonali koncentrację i logiczne myślenie dziecka oraz jego 
zmysł dotyku.  
 
Stukaj tak jak ja (od 1 r.ż) 
Bardzo prosta zabawa - stukaj w stolik lub inny przedmiot dłonią, łyżką, 
patykiem, a następnie poproś, by dziecko stukało tak samo, jak ty. Możecie 
też bawić się w stukanie w pokrywki, bębenek, trójkąt.  
Z przedszkolakiem bawcie się w wyklaskiwanie i wytupywanie. Takie robienie 
hałasu z pewnością spodoba się dzieciakom, a przy okazji rozwinie ich 
rytmiczność, koncentracje i umiejętność naśladowania. 
 
Przesypywanki (od 1 r.ż.) 
Przesypywanie to coś co potrafi dzieciaki nieźle wciągnąć i wcale nie trzeba 
do tego kupować specjalnych kulek lub małych piłeczek - wystarczy otworzyć 
kuchenną szafkę. Fasola, makaron, czy ciecierzyca są wprost stworzone do 
zabawy. Postaw przed maluchem różne miseczki, kubeczki, butelki, daj mu 
łyżeczkę i pilnuj, by wszystko trafiało do pojemników, a nie do buzi, uszu lub 
nosa maluszka. I nie stresuj się bałaganem- pamiętaj, że odbywa się właśnie 
trening precyzji, sprawności dłoni i koordynacji wzrokowo -ruchowej.  
 
Lustereczko, powiedz przecie… (od 1 r.ż.) 
Maluchy uwielbiają przeglądać się w lustrze i patrzeć na swoje odbicie. 
Wykorzystaj to do gimnastyki buzi i języka - róbcie razem śmieszne miny i 
dziubki, posyłajcie całusy, próbujcie dotknąć językiem brody i nosa, 
oblizujcie usta. Świetne ćwiczenia mięśni twarzy i języka, które pomogą 
w rozwoju mowy dziecka.  

http://mamadu.pl/t/5,przedszkole
http://agaidzieciaki.mamadu.pl/121313,jak-wspomagac-rozwoj-mowy-dziecka


Gdzie jest kwiatek? (od 1 r.ż.) 
Czytacie razem książeczki? Bardzo dobrze! Przy wspólnej lekturze można też 
poćwiczyć spostrzegawczość i percepcję wzrokową maluszka. Zapytajcie go o 
jakiś szczegół znajdujący się na obrazku i poproście o jego wskazanie - 
kwiatek, grzybek, biedronka, ptaszek, zielona chustka, czerwona bransoletka 
lub cokolwiek innego. Pamiętajcie żeby pochwalić dziecko po znalezieniu 
danej rzeczy i wyrazi 
 swój entuzjazm. 
 
Nasza tajna baza (od 1,5 r.ż.) 
Zbudujcie namiot - tajna bazę z krzeseł, stołu, poduszek i koca, wejdźcie do 
środka i bądźcie razem! Można czytać, oglądać książeczki, rysować, a z nieco 
starszymi dziećmi rozmawiać na tematy mniej lub bardziej poważne. Świetna 
integracja i okazja do tworzenia więzi między rodzicem a dzieckiem. No i 
wielka frajda - w końcu własna baza to coś całkiem ekstra! 
 
Kolorowe kręgle (od 1,5 r.ż.) 
Wcale nie musicie kupować kręgli w sklepie, możecie wykorzystać puste 
butelki po wodzie! Ekonomicznie i ekologicznie zarazem. Aby nie były zbyt 
lekkie wsypcie do środka trochę piasku lub wlejcie wodę. Możecie też je 
ozdobić naklejkami lub papierem samoprzylepnym. A potem piłka, zbijanie 
kręgli i w trakcie świetnej zabawy ćwiczenie koordynacji wzrokowo- 
ruchowej, precyzji i koncentracji.  
 
Co to za dźwięk? (od 1,5 r.ż.) 
Pobawcie się w zgadywanie, co wydaje taki odgłos. Możesz puścić nagranie 
różnych dźwięków lub schowany np. za parawanem z koca stukać, grać i 
dzwonić różnymi przedmiotami. Doskonałe ćwiczenie percepcji słuchowej i 
koncentracji.  
 
Co zniknęło? (od 2 r.ż.) 
Połóż przed dzieckiem trzy przedmioty i nazwij je głośno. Następnie poproś, 
by maluszek zamknął na chwile oczy i w tym czasie zabierz jedną rzecz. 
Zapytaj, co zniknęło. Starszym dzieciakom możesz śmiało zwiększyć ilość 
układanych przedmiotów. Ta zabawa rozwija pamięć, spostrzegawczość i 
koncentrację dzieciaków. 
 
Tańcz - stój (od 2 r.ż.) 
Pobawcie się w taniec z zatrzymywaniem. Puść wesołą muzykę i poproś by 
dziecko tańczyło w dowolny sposób w rytm melodii. Ale uwaga - na pauzę 
musi stanąć bez ruchu! Tę zabawę polubią zarówno maluchy, jak i 
przedszkolaki. Daje dużo radości, możliwość wyładowania energii poprzez 
taniec, a jednocześnie uczy reakcji na umówiony sygnał i rozwija 
koncentrację. 
 

 

http://agaidzieciaki.mamadu.pl/122491,dziecko-ktore-czyta-stanie-sie-doroslym-ktory-potrafi-myslec-14-ksiazek-ktore-musi-przeczytac-twoj-maluch
http://mamadu.pl/t/167,muzyka-dla-dzieci


 

ŹRÓDŁA: 

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/w-co-sie-bawic/323-zabawy-dla-niemowlakow-od-
3-do-6-miesiaca.html 

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/w-co-sie-bawic/340-zabawy-dla-niemowlakow-od-
7-do-9-miesiaca.html 

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/w-co-sie-bawic/387-zabawy-dla-niemowlakow-od-
10-do-12-miesiaca.html 

https://agaidzieciaki.mamadu.pl/122579,10-zabaw-dla-dzieci-od-1-do-2-roku-zycia-ktore-rozwiaza-
problem-jesiennej-nudy 
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