
Propozycje zabaw i gier dydaktycznych dla młodszych dzieci.  

Część III 

 Zgaduj zgadula, w której ręce kula? 

Przebieg: Uczestnicy siedzą w kole, ręce trzymają za sobą i podają sobie małą piłkę. Stojąca w środku osoba 

próbuje odgadnąć, kto ma w danej chwili piłeczkę. Następnie następuje zamiana ról. 

  

Jestem rzeźbiarzem. 
Przebieg: Jedno dziecko lub osoba dorosła jest rzeźbiarzem, a druga osoba – materiałem, z którego 

on rzeźbi. Materiał wykonuje polecenia rzeźbiarza. Następnie następuje zamiana ról. 

  

1. Raz, dwa, trzy... Baba – Jaga patrzy. 
Przebieg: Znajdźmy trochę miejsca np. w przedpokoju, w ogródku lub na dworze itp. Biegamy sobie 

w przy dźwiękach dowolnej muzyki/ możemy klaskać, skandować/. Prowadzący woła hasło: Raz, 

dwa, trzy Baba-Jaga patrzy! Wszyscy uczestnicy zabawy zatrzymują się w bezruchu tak, by Baba-

Jaga (czyli prowadzący) ich nie zauważyła. 

  

2. Druga ręka. 
Przebieg: Każdy uczestnik dostaje szyfonową chustkę, apaszkę itp. i siada na podłodze, trzymając ją 

luźno w jednej ręce. Następnie uczestnicy rzucają chustki wysoko chwytając drugą ręką. Prowadzący 

podpowiada, żeby wyobrazili sobie przy tym, że chustka jest małym kotkiem, który przeskakuje 

z dłoni na dłoń. Następnie prowadzący włącza dowolną muzykę (łagodną), a pozostali starają się 

przerzucać chusty w rytm muzyki. Prowadzący. mówi, że chustka jest coraz bardziej zmęczona, aby 

przerzucały ją wolniej, a potem pozwoliły zasnąć w jednej dłoni. 

  

3. Obejmowanie się i toczenie. 
Przebieg: Prowadzący zabawę włącza rytmiczną muzykę a pozostali uczestnicy tańczą po całym 

pokoju. Gdy prowadzący zawoła: "teraz obejmujcie się i toczcie!", wtedy dzieci bądź uczestnicy 

szybko podbiegają do drugiej osoby, obejmują się, kładą na dywanie i toczą po nim... jak walce. 

  

4. Kto szybciej? 
Przebieg: Uczestnicy zabawy siadają w kręgu, a jedno w środku. Osoba w środku podrzuca małą 

piłeczkę i jednocześnie wymienia jedną bądź dwie osoby z kręgu, opisując ich wygląd. Osoby 

opisane wstają udając się do środka koła i starają się złapać piłeczkę. Ten uczestnik, który złapie 

piłkę pozostaje w środku i zabawa rozpoczyna się od nowa. 

  

5. Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne. 
Przebieg: Prowadzący proponuje uczestnikom zabawę, podczas której ćwiczą, jak należy 

przysłuchiwać się sobie i zrobić szybko to, czego druga osoba od nich oczekuje. Uczestnicy siadają 

na krzesłach w kręgu. Prawe krzesło obok prowadzącego jest wolne. Zabawę rozpoczyna osoba 

prowadząca, mówiąc: "Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne, chciałabym/ bym... Anię 

do mnie." Gdy wypowie to zdanie, wówczas Ania wstaje ze swojego krzesła i podbiega do wolnego 

obok krzesła obok prowadzącego i siada na nim. Ania zostawiła teraz wolne krzesło. Uczestnik, 

który siedzi obok tego wolnego miejsca mówi teraz zdanie... wywołując inną osobę, by usiadła 

po jego lewej lub prawej stronie. I tak zabawa się toczy, a uczestnicy zmieniają miejsca. Uwaga: 

można zabawę przeprowadzić bez krzeseł, siedząc na dywanie lub podłodze. 

  

6. Pióra na wietrze – wyciszmy się. 
Przebieg: Uczestnicy zabawy siadają w kole wokół rozłożonego prześcieradła, dużej chusty itp., 

i chwytają je mocno obiema rękami. Prowadzący mówi: "Wyobraźcie sobie, że prześcieradło jest 

wiatrem. Gdy wszyscy będziemy jednocześnie opuszczać i podnosić prześcieradło, poczujecie ten 

wiatr. Dobrze byłoby, gdybyśmy wszyscy policzyli do trzech i razem podnieśli prześcieradło i je 

opuścili". Prowadzący mówi: "Przyniosłam/ łem wam małe piórko, którym wiatr może się bawić. 

Położę je po środku prześcieradła. Spróbujcie bardzo delikatnie podrzucić piórko prześcieradłem 

i złapać je gdy będzie opadać.". Uwaga: można także podrzucać balon. 

  



7. Co to jest? 
Przebieg: Uczestnicy siadają w kole na podłodze. Podczas, gdy inni zamykają oczy, jeden uczestnik 

odchodzi z koła i uderza trzy razy palcami w wybrany przedmiot w pokoju. Po jego powrocie 

do koła, pozostali otwierają oczy. Próbują odgadnąć, w jaki przedmiot uderzał wybrany uczestnik – 

dziecko. Osoba, która odgadła będzie teraz zadawała zagadkę pozostałym. 

  

8. Do lewego lub prawego ucha. 
Przebieg: Jedna osoba zakrywa sobie oczy opaską lub apaszką, a druga podchodzi i uruchamia 

przedmiot, który wydaje jakiś odgłos, dźwięk. Uczestnik z zawiązanymi oczami mówi, z której 

strony słyszy dźwięk. 

  

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE 

Proponowane proste gry i zabawy uczą "przez zabawę" oraz wspomagają rozwój społeczny, emocjonalny 

i ruchowy Waszych pociech a Wam pomogą powrócić na chwilę do beztroskich chwil z dzieciństwa. 

Dzień, noc... Poniedziałek, środa, piątek... i znowu poniedziałek... Radość z odwołanych lekcji minęła, 

możliwość porannego wysypiania się stała cię codzienną rutyną, a ciągłe towarzystwo członków rodziny 

w domu zaczyna męczyć... Stajemy się rozdrażnieni, narasta napięcie, a konflikt wisi w powietrzu... 

W jaki sposób rozładować napięcie? Najlepiej przez wspólną zabawę w Cichego Przyjaciela. 

To stara harcerska zabawa, doskonale integrująca grupę spędzającą z sobą pewien okres czasu (obóz, 

kolonie, leczenie sanatoryjne itp.). 

Zabawa opiera się na tajemnicy, której za wszelką cenę powinno się dochować. Osoba prowadząca zabawę 

przygotowuje losy z imionami wszystkich uczestniczących w zabawie osób. Gracze losują i dowiadują się 

dla kogo będą Cichym Przyjacielem. Imię wylosowanej osoby powinno zostać tajemnicą, do końca zabawy. 

  

Wersja domowa 

 W domowej wersji zabawy w Cichego Przyjaciela losowanie lepiej zamienić na umowę, że 

zadaniem każdego z domowników będzie zrobienie innym członkom rodziny każdego dnia jednej 

przyjemności. Taką przyjemnością może być przygotowanie mamie kawy, w taki sposób, aby nie 

wiedziała, komu ma za nią podziękować. Albo wyniesienie za brata śmieci, podrzucenie siostrze 

karteczki z inspirującym cytatem, komplementem czy podziękowaniem, przyszycie tacie 

poluzowanego guzika w płaszczu itp. 

 Rodzina może się umówić, że raz, dwa razy w tygodniu będzie Dzień Cichego Przyjaciela. Ustalenie 

takiego dnia może odbyć się przez losowanie. Zadaniem każdego z domowników jest sprawienie 

przyjemności innym członkom rodziny w taki sposób, aby nie domyślili się, komu ją zawdzięczają. 

 Gdy w rodzinie jest więcej osób wówczas można wybrać Cichego Przyjaciela w drodze losowania. 

Zadaniem Cichego Przyjaciela będzie sprawienie drobnej przyjemności wszystkim innym 

domownikom. Losowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby członkowie rodziny znali tylko 

swoją wylosowaną informację np. Jesteś Cichym Przyjacielem, innym razem, to nie Ty, itp. 

Zabawa w Cichego Przyjaciela rozwija kompetencje osobiste i społeczne, w szczególności uważność 

na potrzeby innych. Gracze odkrywają, że ciepłe słowo, drobiazg świadczący o tym, że ktoś bardzo dobrze 

zna nasze przyzwyczajenia i jest dla nas miły, są znacznie cenniejsze niż drogi prezent kupiony na Allegro. 

Najmłodsi członkowie rodziny bawiąc się w Cichego Przyjaciela uczą się, że na nagrodę w postaci 

podziękowania trzeba poczekać do ustalonego czasu, kiedy to Cichy Przyjaciel może się ujawnić. 

Okoliczności, które zmusiły nas do przebywania w domu, doskonale rozwijają kreatywność. Przyjemnie 

niespodzianki Cichy Przyjaciel musi wyczarować tylko z dostępnych w domu możliwości i materiałów. 

Spróbujcie pobawić się w tę zabawę, a zobaczycie, że napięcie spowodowane wspólnym przebywaniem 

w domu stanie się mniej dokuczliwe. 

 



Rozwój ruchowy jak stymulować, jak się bawić z dzieckiem? 

I. Trochę teorii, doniesienia z badań: 

Ruch jest naszym pierwszym językiem. O tym jak jest on ważny w rozwoju dziecka a także człowieka 

dorosłego, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój w szczególności organizmu dziecka. 

Potrzeby ruchowe dzieci są bardzo duże i wynoszą od 3 do 5 godzin dziennie. 

Zaspokojenie dzieciom "głodu ruchu" jest dużym wyzwaniem i wręcz obowiązkiem dla dorosłych. 

WAŻNE: 

Zalecana dla dzieci i młodzieży minimalna dawka aktywności ruchowej to: jedna godzina dzienne 

dowolnego typu ruchu o zwiększonej intensywności, czyli takiej, aby bicie serca i oddech były przyśpieszone 

i wywołane zostało uczucie gorąca. 

W okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym rozwój psychiczny i ruchowy dziecka są ze sobą bardzo 

ściśle powiązane. W psychologii rozwoju określone jest to terminem rozwój psychoruchowy. Prawidłowy 

rozwój poznawczy nie jest możliwy bez odpowiedniej aktywności motorycznej dziecka, która stanowi 

źródło doświadczeń i stymuluje układ nerwowy do działania, czyli rozwoju. Ruch jest bodźcem 

rozwojowym, uaktywniającym wszystkie procesy zachodzące w organizmie. 

Korzyści płynące dla dzieci z aktywności ruchowej: 

 rozwój mózgu – ćwiczenia ruchowe podnoszą przede wszystkim poziom białka BDNF, tzw. 

neurotroficznego czynnika wzrostu neuronów, który stymuluje wzrost i połączenia nowych 

neuronów, 

 dotlenienie mózgu – zwiększa się ogólny przepływ krwi dostarczanej w odpowiedniej ilości 

do tkanek powodujący w nich wzrost metabolizmu, 

 podniesienie ciśnienia, dziecko myśli – powoduje pozytywne zmiany czynnościowe w obrębie 

układu krążenia, 

 lepsza koncentracja uwagi i percepcja, dzieci są bardziej kreatywne, uzyskują lepsze wyniki 

w nauce, 

 doskonały nastrój – wytwarzane są endorfiny – neuroprzekaźniki (zwane "hormonem 

szczęścia"), dzieci, którym nie ograniczamy ruchu są szczęśliwe, 

 zwiększenie masy kości i stopnia ich mineralizacji – dziecko jest bardziej sprawne i wytrzymałe 

a tym samym bardziej atrakcyjne dla rówieśników, 

 ruch wywołuje zmiany biochemiczne i fizjologiczne w organizmie – np. w wydzielaniu hormonów 

(zmniejszenie wydzielania i stężenia we krwi insuliny obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę), 

 dziecko nie jest otyłe – ruch zapobiega przybieraniu na wadze, przyspiesza przemianę materii, 

powoduje zmniejszenie tkanki tłuszczowej, 

 ruch poprawia samopoczucie, jakośćsnu, łagodzi stresy, 

 dziecko mniej choruje – znacznie poprawia się odporność jego organizmu poprzez mobilizację 

układu immunologicznego. 

 II. A jak na dzieci działa ograniczanie im ruchu: 

W ciągu ostatnich kilku dekad tryb życia dzieci stał się w coraz większym stopniu siedzący. Zmiana 

ta wiąże się ze znacznym wzrostem liczby dzieci otyłych – 17% dzieci w wieku od 2 do 19 lat cierpi 

na otyłość (Ogden, Carroll, 2010). 

Siedzący tryb życia w dzieciństwie jest także związany z większym ryzykiem wysokiego ciśnienia krwi, 

wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy typu 2 i choroby wieńcowej, mogących objawiać się przez całe 

życie (Sissoni in., 2009). Odkryto także, że u dzieci coraz częściej diagnozuje się choroby wieku dorosłego. 

WAŻNE: 

Obniżenie aktywności fizycznej to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa 

a w szczególności dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. 



Każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Indywidualizacja rozwoju 

polega bowiem na tym, że jedno dziecko potrzebuje np. 8 godzin aktywności ruchowej w ciągu dnia 

a drugie 2 godzin. 

To dorośli powinni rozpoznać ile dziecko potrzebuje ruchu oraz jak należy zaspokoić mu głód ruchu. 

Dzieci, którym ogranicza się aktywność ruchową w domu, przedszkolu, szkole: 

 są mniej sprawne ruchowo – nieatrakcyjne dla rówieśników, 

 unikają ćwiczeń gimnastycznych, są często zwalniane z lekcji w-f 

 słabo wchodzą w rywalizację oraz współpracę z rówieśnikami, 

 częściej chorują, 

 wolniej rozwija się ich mózg – wolniej dojrzewa, 

 mogą mieć trudności z rozwojem mowy i języka, z relacjami społecznymi, 

 gorzej się uczą, zapamiętują, 

 mogą mieć tiki nerwowe, 

 mogą być agresywne, 

 są często określane jako "nadpobudliwe", 

 mogą mieć zaniżoną samoocenę. 

A jednak pomimo licznych ograniczeń ruchowych, dzieci robią wszystko aby zaspokoić intuicyjnie głód 

ruchu m.in.: 

 biegają mimo zakazów – czasem otrzymują za to uwagi, 

 wiercą się w domu na krześle, w przedszkolu przy stoliku, w szkole w ławce, 

 zrzucają przedmioty na podłogę aby je podnieść, 

 obecnie szaleją w domu – skaczą po sofach, meblach... 

A dlaczego? 

 na skutek utrzymującej się fizjologicznej przewagi procesów pobudzenia nad procesami hamowania 

w korze mózgowej oraz obwodowym układzie nerwowym – są bardzo aktywne ruchowo dlatego 

"wydają" się dorosłym jako dzieci często wręcz nadruchliwe, 

 mają jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie dlatego muszą często zmieniać pozycję, 

 mają problem z utrzymaniem równowagi – dlatego chcą chodzić po krawężnikach, murkach a tym 

samym "ustalają" lateralizację czynności, 

 stymulują instynktownie rozwój mózgu a to wpływa na ich rozwój poznawczy, społeczny 

i emocjonalny, mowę i język. 

Zaspokajają głód ruchu! 

BARDZO WAŻNE 

"Jedna trzecia naszego mózgu odpowiada za motorykę, a więc za nasze działania, dzięki którym w sposób 

aktywny kształtujemy własny świat. Ręce mają duże znaczenie nie tylko w poznawaniu konkretnych 

przedmiotów, lecz także podczas nabywania wiedzy ogólnej czy uczenia się tak abstrakcyjnych pojęć jakimi 

są liczby. 

Jeżeli chcemy aby z naszych dzieci wyrastali matematycy i specjaliści od informatyki, bawmy się z nimi 

paluszkami, a nie podsuwajmy im laptopów już w przedszkolach. 

Dla kogo język pisany jest czymś ważnym, ten powinien wybrać raczej ołówek niż klawiaturę." 

Manfred Spitzer Cyfrowa Demencja W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i własne dzieci 
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