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Zabawy dla dzieci w wieku od 1-18 miesiąca życia 

Temat: Bawimy się w domu 

  

1. „Słyszę, mówię, pokazuję” 

Rodzic wypowiada tekst krótkiego wierszyka, zachęca dziecko do naśladowania ruchów. 

 

Zróbmy duże koło, koło (uniesienie rąk do góry, następnie przeniesienie ich od dołu zataczając koło). 

Bawmy się wesoło, wesoło (trzy razy klaśnięcie). 

Ręce do góry, ręce do góry (uniesienie rąk do góry). 

Kołyszmy się na boki (kołysanie się z nogi na nogę). 

  

Zróbmy małe koło, koło. 

Bawmy się wesoło, wesoło. 

Noga do góry, noga do góry (uniesienie nogi do góry). 

Ręce na dół, ręce na dół (przeniesienie rąk w stronę podłogi). 

 

2. „Zabawa paluszkowa” 

Rodzic demonstruje przebieg zabawy, zachęcając dziecko do powtarzania gestów. Zaciska dłoń w 

pięść, a drugą dłonią odgina palce, zaczynając od najmniejszego- zgodnie z treścią wierszyka. Na koniec 

unosi dłoń wysoko ponad głowę. 

 

Pierwszy kotek jeszcze spał 

Drugi kotek zrobił miau 

Trzeci kotek się poruszył  

Czwarty kotek czyścił uszy  

Piąty kotek zmrużył oko 

I wyskoczył tak wysoko 

 



3. „Kwiat z nasion” 

Zabawa plastyczna przy użyciu: tektury, plasteliny, nasion dyni lub słonecznika. Rodzic wycina z tektury 

kwiat, dziecko paluszkiem próbuje wykleić wnętrze kwiatu plasteliną a w niej umieszcza nasiona dyni. 

Powstaje piękny kwiat. 

4. „Kwiatek” 

Rysowany wierszyk, rodzic recytuje wiersz, maluje zgodnie z tekstem utworu. 

 

W środku koło, na nim płatek 

drugi płatek, trzeci płatek 

Czwarty płatek 

jeszcze kreska. I jest kwiatek 

 

5. „Łaskocze, drapie i kłuje” 

Do specjalnego pudełka rodzic wkłada wiele przedmiotów o różnej fakturze, które dostarczają dziecku 

rozmaitych wrażeń dotykowych. Powinny się tam znaleźć: coś miękkiego, coś twardego, coś 

łaskoczącego, coś kłującego, coś gładkiego i coś szorstkiego. Może to być np. kawałek futerka, aksamit, 

kłujący jeżyk, drewniany klocek, szczoteczka do paznokci, drapiąca myjka z siateczki i inne. Dziecko 

bierze do rączki każdy z przedmiotów, dotyka, ogląda, bawi się. 

 


