
Spotyka nas niecodzienna sytuacja. Zostajemy z dzieckiem w domu. Jak zapewnić mu 
kreatywną i twórczą zabawę? Przychodzę z odpowiedzią i wskazówkami. W każdym domu jest 
ogrom interesujących przedmiotów, które z pewnością zaciekawią dzieci. Zdecydowanie można 
odłożyć na bok głośno grające, kolorowe zabawki czy bajki w telewizji. 

Zajrzyjmy do kuchni w poszukiwaniu pomysłów. Wystarczy wyjąć z szuflady solidne 
zapasy ryżu, kaszy czy makaronu. Do woreczka czy miseczki sypiemy ryż i chowamy małą 
zabawkę. Dziecko ma za zadanie jedynie przez dotyk zgadnąć co to za przedmiot. Można 
zwiększyć stopień trudności poprzez prośbę, aby dziecko opisało kolory danej zabawki, albo 
gdzie jest jej miejsce w pokoju. Zróbmy pieczątki z ziemniaka, załóżmy hodowlę fasoli, 
nawlekajmy makaron na sznurek czy zagrajmy w zgadywanie smaków.  

Sięgnijmy po mąkę ziemniaczaną, wodę, dużą miskę i ewentualnie barwnik. Wykonajmy 
z dzieckiem ciecz nienewtonowską. Właściwa konsystencja cieczy powinna pozwolić się 
ugnieść w kulkę, która gdy ją przestaniemy formować zacznie się rozpływać. Jest ona zarówno 
płynem jak i ciałem stałym. Zabawa ta pochłania dzieci na długi czas.  

Nie zapomnijmy jednak o najprostszym, połączeniu przyjemnego z pożytecznym, 
upieczmy coś razem z dziećmi. Dzieci będą zaangażowane w podawanie poszczególnych 
składników, mieszanie czy ugniatanie ciasta, a my wspólnie z nim przygotujemy coś pysznego, 
co później zjemy.  

 
 

Sięgnijmy po kolorowanki. Oczywiście, można podać dziecku kartkę 
do pokolorowania i już. Wystarczy teraz pociąć obrazek i dać dziecku 
jako puzzle do ułożenia. Jeśli jednak chcemy zająć dziecko na dłużej 
warto do prostej kolorowanki dołączyć plastelinę czy bibułę, aby 
dany obrazek został przez dziecko wyklejony. Formowanie 
kuleczek z plasteliny to świetny sposób na ćwiczenie motoryki małej, 
tak ważnej do prawidłowego rozwoju dziecka. Pamiętajmy jednak, że 
to nie wyścigi, nie konkurs na najlepszą pracę. Liczy się inwencja 
twórcza i praca dziecka.  
 
 

 
 
Nie bójmy się dać dziecku nożyczek. Pamiętajmy jednak wtedy o pracy razem z 

dzieckiem. Można ćwiczyć wycinanie dużych wzorów czy kształtów, a z młodszymi dziećmi po 
prostu bez ładu i składu ciąć gazetkę marketingową z dyskontu.  
 
 
 
 
Na kartce papieru rysujemy różne kształty np. słońce, ślimaki, 
figury geometryczne czy esy floresy. Dziecko na narysowanych 
liniach układa guziki, nakrętki 

 
 



 
 
 

Farbki i woreczki strunowe to kolejne doskonałe 
połączenie, które pozwoli stworzyć kolorową lawę. Olej i 
zabarwioną np. farbkami wodę wlewamy do woreczka. 
Warto rozważyć sklejenie łączenia dodatkowo taśmą.  
Pozostaje tylko obserwowanie jak kolorowe plamki 
rozwarstwiają się pod naciskiem i tworzą nowe grup 
Do następnej zabawy potrzebne będą: kartki, pisaki czy 
kredki.  

 
 
 
Stwórzcie swoje własne memo. Mogą to być literki alfabetu 
po, których odkryciu dziecko wymienia słowa zaczynające 
się na tę literę. W ten sam sposób można również ćwiczyć 
język obcy. Tak naprawdę w tym momencie ograniczeniem 
jest tylko wyobraźnia. Dziecko może narysować swoje 
ulubione postacie z bajek – albo cechy charakterystyczne dla 
niej, możecie w ten sposób powtarzać kolory czy cyferki. 

 
 
 

W każdej łazience znajdzie się płyn do płukania, odżywka do włosów czy pianka do golenia. 
Zabawa na przynajmniej godzinę zatem zapewniona.  
 

 
 

Warto zrobić z dzieckiem kolorowy deszcz w słoiku. 
Słoik w ¾ napełniamy wodą, a pozostałą część 
uzupełniamy pianką do golenia. W kubeczkach barwimy 
wodę farbkami. Bierzemy strzykawkę i wlewamy 
pomału kolorową wodę na piankę do golenia. Efekt robi 
„wow”.  

 
 
 
 

 
Z pewnością do gustu przypadnie dzieciom także aksamitna masa plastyczna. Zrobimy 

ją w 3 minuty. Do miseczki wsypujemy mąkę ziemniaczaną, dodajemy odżywkę lub balsam do 
włosów, olej i mieszamy przez chwilę. Można zabarwić ją według uznania, a później już tylko 
foremkami do ciasta wycinać kształty, budować, tworzyć.  



Nie można zapomnieć o slime, który również z łatwością przygotujemy samodzielnie  
w domu. Do miseczki wlewamy klej w płynie, dwie łyżki wody, następnie dodajemy kilka kropli 
barwnika spożywczego lub barwnika do jajek. Po wymieszaniu możemy dosypać brokat 
(mieszamy). Na końcu dodajemy dwie łyżki płynu do soczewek i odrobinę sody oczyszczonej. 
Dzięki temu wszystko pięknie i równomiernie się wymiesza, a nasz slime będzie kolorowy. 

Ponadto można z dzieckiem ćwiczyć odgrywanie ról poprzez zabawę w sklep, 
restaurację, lekarza czy stworzenie teatrzyku z kolorowych skarpetek. Nie zaszkodzi nam 
również odrobina ruchu, naklejamy kartki na podłogę i już gramy w klasy. 
 
 
Wyciągnijmy z dna szafy stary karton po butach, 
dodatkowo 2 worki na śmieci, kapsle lub piłeczka 
plastikowa. Nadmuchujemy worki na śmieci (nie do 
pełna), zawiązujemy końcówki. Na środku kładziemy 
karton, a po obu jego stronach worki. Na worku 
kładziemy nakrętkę i delikatnie naciskamy worek. Metodą 
prób i błędów celujemy nakrętką do kartonu.  
 
 
Wykorzystajmy później ten karton ponownie, dziecko przy użyciu kolorowego papieru czy 
papieru do pakowania prezentów, naklejek może stworzyć swoją własną skrzynkę na pamiątki, 
skarby. 
 

Jak możemy bawić się z dzieckiem jeśli jednak brakuje nam materiałów do wykonania 
poszczególnych prac. Połączmy wspólne pieczenie, o którym była mowa wcześniej ze wspólnym 
piknikiem podczas którego zjemy upieczone smakołyki. Po wspólnym pikniku można 
zorganizować rodzinny teleturniej czy zabawić się w karaoke. Wcześniejsze propozycje mogły 
zmęczyć już dziecko, jest to idealny moment na ulubione gry planszowe czy puzzle. Pod 
pretekstem zabawy w pokaz mody możemy zrobić z dzieckiem porządek w szafie.  

 
Pamiętajmy jednak, że nuda też jest potrzebna i nikomu do tej pory nie zaszkodziła. Po chwili 
nudy zawsze przychodzi moment kreatywności dziecka. Trzeba tylko dać mu szansę. 
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