
100 pomysłów na zabawę z dzieckiem. 

Kreatywne i pożyteczne zabawy z dzieckiem 

w domu  

100 pomysłów na zabawę z dzieckiem - aż tyle różnych rzeczy można robić z 

pociechą wtedy, gdy pozostanie w domu jest koniecznością. Mogą to być 

działania edukacyjne, ale też rozweselające. 

 

Co robić z dzieckiem w domu, aby miło i 

pożytecznie spędzić czas? 

Co robić z dzieckiem w domu, kiedy akurat jesteśmy zmuszeni jakoś 

zorganizować jemu i sobie czas, bez wychodzenia na zewnątrz. Sami dorośli 

mają pewien problem z długotrwałym pozostawaniem w domowym zaciszu. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do wychodzenia z wielu różnych powodów - choćby 

dlatego, że pogoda na zewnątrz bardzo do tego zachęca. Dzieci przeżywają to 

jeszcze bardziej intensywnie. Inaczej postrzegają świat, który nie jest dla nich 

tak racjonalny, jak dla nas. Konieczność pozostania w domu łączy się 

niezmiennie ze znudzeniem, poczuciem niemocy, rozdrażnienia i ogólnym 

obniżeniem humoru. Rolą rodziców jest to, żeby w jak najbardziej optymalny 

sposób, ten czas dzieciom zorganizować. 

Proste zapełnienie nudnych godzin w domu, czymś łatwym i trochę zajmującym 

to jednak zaledwie minimum planu, mającego na celu absorbowanie 

nagromadzonej energii w dzieciach. Co robić zatem, aby wyjść poza to 
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minimum? Najlepiej zaproponować naszym dzieciom, takie zabawy, które będą 

rozwijać je w jakiejś dziedzinie. Oczywiście, nie musi być to od razu nauka 

programowania lub gry na pianinie - mamy przecież do dyspozycji przynajmniej 

100 pomysłów na zabawę z dzieckiem, gdzie każdy uczy czegoś innego, bawi, 

śmieszy, zaciekawia i pozwala rozwijać pasje.   

100 pomysłów na zabawy - konkretne propozycje 

100 pomysłów na zabawy, to nie tylko okrągła liczba, ale też pewien symbol 

tego, że pozostając wraz z całą rodziną w domu, mamy bardzo wiele możliwości 

działań i aktywności, które są pozytywne, ważne, wzmacniające talenty dziecka 

i więź z rodzicem. 

Oto konkretne 100 pomysłów na zabawy z dzieckiem w domu. Gdzie możemy: 

1. wspólnie malować 

2. śpiewać razem piosenki 

3. lepić figurki z plasteliny 

4. robić bukiety z kwiatów 

5. zrobić sałatkę 

6. posadzić roślinkę 

7. zagrać w państwa - miasta 

8. zagrać w kalambury 

9. zrobić maskę na bal 

10. ozdobić stary wazon 

11. przeczytać dziecku bajkę 

12. nauczyć się wierszyka 

13. zrobić wspólną gimnastykę 

14. obejrzeć mądrą bajkę 

15. ulepić coś z masy solnej 

16. zrobić kogel - mogel 

17. zagrać w grę planszową  

18. pobawić się skakanką 

19. ozdobić kartkę - prezent 

20. udekorować album ze zdjęciami 

21. przeprowadzić doświadczenie z nicią i odparowywaniem słonej wody 

22. pobawić się piłeczką 

23. pooglądać rodzinne zdjęcia 

24. układać klocki  

25. zagrać w grę planszową 

26. robić ptaki z papieru 

27. robić czapki z papieru 

28. zrobić papierowy kwiat 
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29. udawać zwierzęta 

30. zrobić karmnik dla ptaków 

31. upiec ciasto 

32. zrobić wykwintne kanapki 

33. upiec rogaliki 

34. pobawić się lalkami 

35. pobawić się samochodzikami 

36. nauczyć się tańczyć 

37. odrysowywać kształt dłoni 

38. cieniować monetę na papierze 

39. rysować wzajemnie portrety 

40. uczyć słówek w obcym języku 

41. zaplatać warkocze 

42. zrobić domowy piknik 

43. bawić się w sklep 

44. grać w kolory 

45. bawić się w chowanego 

46. bawić się w ciuciubabkę 

47. skakać na jednej nodze 

48. turlać piłkę 

49. grać w łapki 

50. bawić się w zgadywanki 

51. robić deser 

52. napisać list do dobrej wróżki 

53. zrobić wyklejankę z kawałków gazet i materiału 

54. zrobić prezent dla babci 

55. narysować swój dom 

56. pobawić się w radio 

57. zadzwonić do dziadków 

58. zaplanować wymarzone wakacje 

59. zrobić domek z tektury 

60. zrobić ludzika z żołędzi lub orzechów 

61. zrobić obrazek z wyklejonych nasion 

62. tworzyć kwiatki z bibuły 

63. wykonać ozdobną ramkę na zdjęcia 

64. obejrzeć film przyrodniczy 

65. zagrać w Piotrusia 

66. ozdobić lukrem babeczki 

67. zagrać w warcaby 

68. zrobić szaszłyki owocowe 

69. wykonać pieczątkę z ziemniaka 

70. zabawić się w skojarzenia 

71. przebrać się za kibica i obejrzeć zawody sportowe 
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72. nauczyć się wyliczanki 

73. zrobić sobie tematyczną sesję zdjęciową 

74. przebrać się za postacie z bajki 

75. ułożyć wspólnie bajkę 

76. ułożyć puzzle 

77. zagrać w domino 

78. zagrać w scrabble 

79. nagrać razem film 

80. rzucać piłeczką do celu 

81. namalować ulubione zwierzę 

82. ułożyć rymowankę 

83. skakać na skakance 

84. bawić się hula hop 

85. grać na bębenku 

86. zgadywać smaki 

87. robić bańki mydlane 

88. zrobić pizzę 

89. zrobić domek z zabawek i plasteliny 

90. pomalować twarze specjalnymi farbkami 

91. pobawić się w ciepło - zimno 

92. pobawić się w restaurację 

93. zrobić makaron 

94. pobawić się w domek 

95. zrobić tor przeszkód 

96. pobawić się w słowo na ostatnią literę 

97. pompować i malować balony 

98. wycinać z papieru 

99. zrobić mumię z papieru toaletowego 

100. udawać odgłosy zwierząt 

 

Polecam stronę  
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znajdziemy tu mnóstwo propozycji co robić w domu i się nie nudzić.  

Gry i zabawy dla dzieci w domu - zalety 

Gry i zabawy dla dzieci w domu, to przede wszystkim szansa na zacieśnienie 

relacji rodzinnych. Pozwalają dziecku, aby poczuło, że ma w rodzicach nie tylko 

oparcie, ale też kompanów do ciekawego spędzania czasu. W ten sposób 

rozładuje ono również właściwą dla swojego wieku energię.  

https://www.edziecko.pl/czas_wolny/


Kreatywne zabawy - podstawą sukcesu 

Kreatywne zabawy to w przypadku 100 pomysłów na zabawę z dzieckiem w 

domu, klucz do sukcesu. Aktywności te nie muszą być bardzo wyszukane, ale 

powinny być zróżnicowane, pełne humoru, umożliwiające wesołe interakcje z 

dzieckiem. Warto więc dołożyć tylko nieco starań i wysilić się, żeby później 

móc się cieszyć interesująco i pożytecznie spędzonym czasem w gronie 

rodzinnym. Najlepiej również, aby proponowane zabawy zgrywały się z 

wiekiem i talentami dziecka i rozwijały je. 

Zabawy z dzieckiem w domu. Czy mają jakieś wady? 

Zabawy z dzieckiem w domu nie mają wad jako takie. Należy jednak pamiętać, 

że są tylko jedną z form zabawy, jakiej powinny doświadczać dzieci i nie mogą 

nigdy zastąpić kontaktów z rówieśnikami, które również są bardzo potrzebne.  

 


