
Propozycje zabaw na Dzień Dziecka 

 

1. Kręgle z butelek -potrzebne będą: plastikowe butelki (np. po wodzie mineralnej, najlepiej 

tej samej wielkości), piłka, woda lub piasek z piaskownicy. Napełniamy butelki wodą lub 

piaskiem, żeby były stabilne. Zakręcamy je nakrętkami. Rozstawiamy kręgle na planie trójkąta 

(wierzchołek kierowany w stronę graczy). Rysujemy kredą linię, na której ustawia się gracz. 

Nie powinna być zbyt oddalona od butelek, by dziecko miało szansę w nie trafić.  

2. Królewska wersja zabawy w „Starego niedźwiedzia”. Król mocno śpi, a nieznośni 

poddani nie pozwalają mu dokończyć drzemki, chodzą wokół niego i śpiewają piosenkę „Stary 

król mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi będzie zły...”. Zanim 

król się obudzi, rozbiegają się po domu. Ten, kogo król odnajdzie jako pierwszego, dostaje 

koronę, kładzie się na podłodze, by po chwili złapać kolejną osobę. 

3. Zabawa ciepło-zimno- dziecko zamyka oczy lub odwraca się, a Rodzic w różnych miejscach 

w domu chowa jakiś przedmiot. Następnie daje instrukcje dziecku, aby mogło go znaleźć: „Idź 

do przodu, stań, idź w stronę szafki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być 

podanie liczby kroków, jakie dziecko ma przejść. Kiedy uda się odnaleźć skarb, następuje 

zamiana ról. 

4. Wielki bal - można np. zrobić bal przebierańców, na który dorośli przebiorą się za dzieci, a 

dzieci za dorosłych. Można zbudować z kartonowych pudeł zamek i przebrać balowiczów za 

rycerzy, księżniczki i smoki albo (dla najmłodszych) pobawić się w farmę, dżunglę lub 

podwodny świat, poprzebierać maluchy i dorosłych za różne zwierzaki. Potem włączyć 

ulubioną muzykę i tańczyć, wymyślać śmieszne ruchy, miny itp. 

5. Domowe wypieki- cała rodzina wspólnie robi coś, co dzieci szczególnie lubią - domowej 

produkcji lody, babeczki czekoladowe, krówki, kruche ciastka z truskawkami itp. 

 

Inne propozycje:  

- puszczanie baniek mydlanych; 

- zabawy z balonami; 

- rysowanie kredą po chodniku; 

- teatrzyk z pacynek zrobionych ze skarpetek.  
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