
Od lat słynne jest stwierdzenie, że najlepsze zabawki to te, zrobione samodzielnie. Nie bez przyczyny 

niemowlaki chętniej niż po grzechotkę, sięgają po butelkę z wodą czy z ryżem. Starsze dzieciaki 

budują domki czy garaże z pudełek Oto 12 propozycji na gry, zabawy i pomysły, przy których dzieci 

ciekawie spędzą czas. 

1. Bulik, czyli kartonowa gra zręcznościowa 

 

2. Piłkarzyki 

Chłopcy uwielbiają piłkę nożną w każdej postaci, nawet kartonowej. Czy w Twoim domu również się 

sprawdzi? Przygotujcie pudełko, klamerki, słomki i wypróbujcie!

 

 

3. Piłkarzyki w wersji Lego 

Jeśli w Waszych domach klocki Lego znajdujecie nie tylko schowane pod dywan, ale i porozkładane 

na półkach, możecie wykorzystać je do zbudowania jeszcze bardziej zaawansowanego boiska 

piłkarskiego. 



 

4. Labirynty lego 

A jeśli już o klockach mowa, mamy dla Was jeszcze jeden pomysł.  

 



 

 

5. Zgadnij kto to – wersja rodzinna 

Gra „Zgadnij kto to” świetnie sprawdzi się  w domu. Proponujemy wersję gry, która rozbawi całą 

rodzinę, a przy tym można ją zrobić samodzielnie.  Zamiast postaci, wykorzystajcie zdjęcia swoich 

bliskich.  

Dobra zabawa gwarantowana! 

 

 

6. Kto gra w karty 

Może partyjka w „Makao” drewnianą talią? Co Wy na to? Wystarczy na drewnianych patyczkach 

namalować markerem symbole. 



 

7. Kółko i krzyżyk 

Kolejna gra, do której nie potrzeba wiele to „Kółko i krzyżyk”. Wystarczy przecież zebrać kilka 

kamieni, nakrętek czy orzechów, pomalować je i gra gotowa! 

 

8. Warcaby z kotkiem i myszką 

Nakrętki świetnie sprawdzą się w roli pionków. Możecie ich użyć do gry w chińczyka lub w warcaby.  



 

 

9. Kamykowe opowieści 

Kolejna gra rozwija wyobraźnię i kreatywność. Wystarczy niewielki woreczek i kilka kamyków z 

namalowanymi na nich wzorami. Zabawa polega na losowaniu obrazka i opowiadaniu bajki. Pierwsza 

osoba zaczyna bajkę wplatając w nią symbol, kolejna dopowiada dalszą część zgodnie z tym co 

wylosowała na kamyku. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Do czego wykorzystać puszki? 

Macie w domu kilka niepotrzebnych puszek?  Zróbcie z nich kręgle w stylu Angry Birds! Możesz 

uderzać w nie piłką.  

 

 

11. Kostka Aktywności 

Ruch to zdrowie! Dlatego każda gra, która zachęca dzieci do aktywności fizycznej jest na wagę złota. 

 

http://madambc.blogspot.se/2012/07/angry-birds-peli.html


 

12.Jenga inaczej 

Na koniec prawdziwa petarda, jeśli chodzi o rodzinne gry ruchowe! Klocki Jenga chyba każdy z nas 

zna. Zasad nie muszę tłumaczyć. Ale spróbuj ciedo każdego klocka przykleić karteczkę z zadaniem, 

tak, aby osoba, która go wyciągnie musiała skakać, pełzać czy przytulać wszystkich graczy, a spojrzysz 

na Jengę zupełnie inaczej!  

 

Mam nadzieję, że spodobały  się pomysły na zabawy. Naprawdę nie musicie z wydawać fortuny na 

zabawki, zróbcie je sami i cieszcie się czasem spędzonym w gronie rodzinnym. To najlepsza 

inwestycja! 

 

 


