
 

WSPÓLNE ZABAWY RODZICÓW Z DZIECKIEM W DOMU- POPROZYCJE OD 
PSYCHOLOGA 

 

1. Zabawa relaksująca z balonikami 
 

Do tej zabawy potrzebujemy: bezpiecznego miejsca do zabawy oraz kolorowych 

balonów. 

 

Przebieg zabawy: rodzic dmucha balon, pokazując dziecku, jak powiększa się,                      

a następnie powoli spuszcza z niego powietrze poprzez manipulowanie otworem 

(może  pokazać kilka razy na różnokolorowych balonach). W dalszej kolejności prosi 

dziecko, aby usiadło w wygodnej pozycji zamknęło oczy i udawało, że jest balonem – 

prosi, aby najpierw wypełniło się powietrzem, oddychając głęboko przez nos, potem, 

aby powoli wypuszczało powietrze. Wspólnie z dzieckiem powtarza czynność 2 – 3 

razy.  

Zabawa służy rozładowaniu emocji u dziecka np. po innej zabawie, która wymagała 

zwiększonego ruchu. 

Rodzic, przed rozpoczęciem zabawy- demonstruje dziecku, jak należy                          
ją wykonać. 

 

Środki ostrożności lub uwagi: Należy uważać, aby dziecko wykonywało ćwiczenie 
powoli oraz nie wstrzymywało powietrza zbyt długo! 
Nie należy pozostawiać dziecka samego podczas zabawy. Cały czas musimy mieć 
swoje dziecko w zasięgu wzroku.  
 

2. Zabawa wyciszająca „Butelka spokoju” 
 

Do tej zabawy potrzebujemy: małej, przezroczystej butelki; wody/przezroczystego 

żelu pod prysznic; brokatu/cekinów; opcjonalnie gliceryny. 

 

Przebieg zabawy: rodzic wypełnia butelkę wodą lub żelem pod prysznic, następnie 

wrzuca do niej kolorowe dodatki jak np. brokat (aby dodatki wolniej opadały warto na 

koniec dodać do wody trochę gliceryny). Gdy butelka jest już szczelnie zamknięta, 

dziecko może nią postrząsać lub turlać, a następnie obserwować ruch – patrzenie  na 

unoszące się, połyskujące drobinki, co pomoże dziecku się skoncentrować                                   

i zrelaksować.  

 

Środki ostrożności lub uwagi: Należy bardzo dokładnie zabezpieczyć 

nakrętkę izolacją lub klejem na gorąco, aby uniknąć wylania się jej 

zawartości!  

 

 



 

 

 

 

3. Zabawa sensoryczna z woreczkami 
 

Do tej zabawy potrzebujemy: nasiona/ziarna/makaron/mąka/mak/sól/cukier; 

woreczki strunowe; taśma klejąca. 

 

Przebieg zabawy: różne nasiona, ziarna, makrony, mąkę, sól itp. rodzic wsypuje do 

woreczków strunowych, tak, aby każdy woreczek miał swoją parę, a następnie 

szczelnie je zamyka i zakleja taśmą. Kiedy już zapoznamy malucha z nazwą 

wszystkich ziaren, dziecko stara się ułożyć w rzędzie obok siebie takie same woreczki, 

jednocześnie próbując nazywać ich zawartość. Potem rodzic chowa kilka woreczków 

pod kocykiem, a dziecko próbuje odnaleźć dwa takie same woreczki używając tylko 

zmysłu dotyku. Młodsze dzieci mogą po prostu dotykać i segregować wypełnione 

woreczki.  

Zabawa ta stymuluje u dziecka zmysł wzroku, dotyku i  słuchu oraz rozwija 

spostrzegawczość i sferę poznawczą. 
Środki ostrożności lub uwagi: Należy zwrócić uwagę na dobre zabezpieczenie 
woreczków przed otwarciem. Można wymyślać dowolną ilość zabaw                                
z woreczkami i modyfikować je według potrzeb! 
Podczas zabawy, rodzic cały czas towarzyszy dziecku. Musi pozostać ono cały 
czas w zasięgu naszego wzroku. 
Dla zachowania bezpieczeństwa, woreczki, należy przygotować przed 
rozpoczęciem zabawy, z dala od dziecka, ponieważ wykorzystujemy do ich 
wykonania małe elementy. Należy tak zorganizować zabawę, aby dziecko nie 
miało możliwości włożyć sobie małych elementów do buzi, nosa lub ucha! 
 



 
 

 

 
4. Dziecięcy masażyk „Wycieczka” 

 
Do tej zabawy potrzebujemy: wierszyka (w załączniku) i wygodnego, bezpiecznego 

miejsca. 

 

Przebieg zabawy: Jest to zabawa relacyjna, która pogłębia kontakt rodzica                           

z dzieckiem, a także stymuluje dziecko sensorycznie. Maluch siada w wygodnej                    

i bezpiecznej pozycji a rodzic za nim. Mówiąc wierszyk - masuje go.  

 

Środki ostrożności lub uwagi: Należy wyznaczyć bezpieczne miejsce w domu do 
zabawy z dzieckiem! 
Podczas masowania dziecko może być ubrane, ale nie za grubo, by doznawane 

wrażenia były jak najbardziej rzeczywiste; wszystkie ćwiczenia należy wykonywać 

delikatnie, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje dziecka; jeśli dziecko 

przejawia w pewnych miejscach nadwrażliwość dotykową, to masujemy je na końcu i 

bacznie obserwujemy reakcje dziecka (mimiczne, ruchowe itp.), żeby go nie 

zniechęcić i przerwać zabawę w odpowiednim momencie – nic na siłę.  

 
5. Wielkanocna kurka z dłoni  

 
Do tej zabawy potrzebujemy: kartki, małych kawałków krepy, bezpiecznej farby, 

pędzelka, kleju, nożyczek, pisaków. 

 

Przebieg zabawy: rodzic maluje wewnętrzną stronę dłoni dziecka żółtą farbką, po 

czym maluch odbija ją na środku kartki, w taki sposób, aby stworzyła tułów kury. 

Następnie pomaga dziecku przykleić na dole kartki kawałki krepy, tak aby powstała 

trawa. Na końcu należy pisakami domalować brakujące elementy: dziób, oko, 

grzebień, kurze łapki, trawę i inne elementy tła. 



Zabawa ta rozwija u dziecka zmysł dotyku, wzroku, a także stymuluje koncentrację 
uwagi i rozwija kreatywność. 
Środki ostrożności lub uwagi: Po wycięciu elementów z krepy, należy odłożyć 
nożyczki w bezpieczne miejsce, niedostępne dla naszego dziecka! 
Należy zwrócić uwagę, aby dla bezpieczeństwa- dziecko nie dotykało podczas 
zabawy ostrych przyborów oraz zapobiec zjedzeniu, tudzież wsadzeniu do buzi 
używanych materiałów i substancji!  
 

 

 
 

 

 
6. Koloro–węcho–smaki 

 
Do tej zabawy potrzebujemy: nieprzezroczyste kubeczki, różne zdrowe produkty 

spożywcze (np. cytryna, jabłko, sałata, brukselka itp.) 

 

Przebieg zabawy: rodzic kilka (2/3) wybranych produktów kładzie na stole przed 

dzieckiem, tak, żeby je widziało. Następnie przykrywa je kubeczkami, mówiąc po 

kolei, jaki produkt przykrywa. Następnie pyta dziecko, pod którym kubeczkiem ukryta 

jest np. cytryna? Gdy maluch wybierze kubeczek sprawdza czy prawidłowo odgadł. W 

 miarę jak dziecko będzie nabierało wprawy, można dodać kolejny kubeczek. Należy 

zachęcać dziecko, aby sprawdzało jak smakuje i  pachnie ukryty produkt. Jest  to 

dobra okazja do ćwiczenia rozpoznawania kolorów, smaków, zapachów,                  a 

jednocześnie do poinformowania dziecka o tym, że warzywa i owoce są dla nas 

zdrowe.  

 

Środki ostrożności lub uwagi: Dla bezpieczeństwa, warzywa i owoce muszą 
zostać dobrze umyte i wyszorowane! 
Należy także zwrócić uwagę, aby produkty spożywcze oraz ich wielkość                           
i konsystencja były dostosowane do wieku i możliwości dziecka! 
 
 



 
 

7. Zabawa „Słuch doskonały” 
 
Do tej zabawy potrzebujemy: otoczenie, w którym znajdują się przedmioty 

wydające różne dźwięki (np. kuchnia) 

 

Przebieg zabawy: dziecko zamyka oczy, w tym czasie rodzic prowokuje jakiś dźwięk 

(kuchnia jest doskonałym źródłem dźwięków - mieszanie herbaty, nalewanie wody, 

przykrywanie garnka przykrywką, otwieranie i zamykanie szafki itd.). Zadaniem 

dziecka jest zidentyfikowanie dźwięku.  

Zabawa ta doskonali zmysł słuchu u dziecka oraz koncentrację uwagi                                     

i spostrzegawczość. 
Środki ostrożności lub uwagi: Zabawę można modyfikować poprzez 
przeprowadzanie jej w różnych pomieszczeniach.  
Uważamy, aby dziecko znajdowało się w bezpiecznym miejscu i pozycji, kiedy ma 
zamknięte oczy!  
Podczas zabawy, cały czas towarzyszymy dziecku! 
 

8. Bajka o koronawirusie „Masz tę moc” 
 
Do tej zabawy potrzebujemy: książka „Masz tę moc” dostępna na 

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf 

 

Przebieg zabawy: Książka jest dla tych osób, które chcą i potrzebują wytłumaczyć 

najmłodszym w sposób jasny, zrozumiały oraz spokojny czym jest koronavirus i co 

robić, by się przed nim ustrzec. 

 

Środki ostrożności lub uwagi: dostosowujemy słownictwo do wieku i możliwości 
poznawczych naszego dziecka! 

 
 

Opracowała – mgr Justyna Zwierska- Psycholog 
Załącznik  

 

Dziecięcy masażyk – „Wycieczka” 
Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem), 

skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na 

palcach) 

żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 

kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami), 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w 

miseczki), 

a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści). 

Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy), 



wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka), 

pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców). 

Czujesz dreszczyk? (leciutko dotykamy kark). 


