
 

 

PRZYKŁADOWE ZABAWY DLA DZIECI 

 

1. Ozdoby wielkanocne: 

• Koszyczek 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc?start=32 

• Baranki 

 https://tipy.interia.pl/artykul_18419,jak-zrobic-baranki-z-patyczkow-do-

lodow.html 

• Stroik  

https://miastodzieci.pl/czytelnia/jak-zrobic-stroiki-wielkanocne/ 

• Wydmuszki  

https://dziecisawazne.pl/wielkanocne-dekoracje-3-zabawy-z-dziecmi/ 
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2. Zabawy paluszkowe: 

 

 

 

Rodzinka 

 (dotykamy kolejno paluszków dziecka, zaczynając od kciuka) 

Ten duży- to dziadziuś 
A obok – babunia 

Ten w środku -to tatuś. 
A przy nim- mamunia. 

A to jest- dziecinka mała 
A to- moja rączka cała! 

 
 
 
 
 

Kotek 
Umył kotek łapki    (pocieramy dłonią o dłoń) 

Umył kotek nosek   (głaszczemy nos) 
Więc mu na śniadanie 

Miskę mleka niosę   (ręce składamy w łódeczkę) 
Myję Julcia rączki  (pocieramy dłońmi) 

Buzia – aż się świeci  (głaszczemy policzki) 
Czysty chce być kotek 

Cóż dopiero dzieci  (rozkładamy ręce). 
 
 
 
 
 
 

Myszka 
Idzie myszka 

Idzie myszka do 
braciszka (prowadzimy palce po ręce dziecka) 

Tu wskoczyła (szybko wsuwamy palec za kołnierz 
lub pod koszulkę)  

Tu się skryła. (wsuwamy rękę w rękaw) 
Rączki robią klap, klap, klap 

Nóżki robią tup, tup, tup. 
Tutaj swoją główkę mam 

I po brzuszku bam, bam, bam. 
Buzia robi am, am, am 
Oczka patrzą tu i tam. 

Tutaj swoją główkę mam, 
I na nosku sobie gram. 

 
 
 
 



3. Wierszyki – masażyki 
 

  

Wycieczka 
Idzie pani: tup, tup, tup  (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk  (stukamy w plecy zgiętym palcem), 

skacze dziecko: hop, hop, hop  (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach) 
żaba robi długi skok  (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu  (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 
kropi deszczyk: puk, puk, puk  (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami), 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup  (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki), 
a grad w szyby łup, łup, łup  (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści). 

Świeci słonko  (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy), 
wieje wietrzyk  (dmuchamy we włosy dziecka), 

pada deszczyk  (znowu stukamy opuszkami palców). 
Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 

 
 

 
 

Pajączek 
Wspinał się pajączek po rynnie.  (wędrujemy palcami od dołu ku górze po plecach dziecka) 

Spadł wielki deszcz i zmył pajączka  (rozkładamy na plecach płasko obie dłonie i szybko przesuwamy 
je w dół) 

Zaświeciło słoneczko,  (masujemy plecy ruchem okrężnym) 
Wysuszyło pajączka, rynnę i…  (masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie…  (zaczynamy od początku) 
 

  
 
 

4. Zabawa manipulacyjna: 

http://www.wdomowymzlobku.pl/?p=282 
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5. Przeplatanki: 

https://kz1.pl/11107/przewlekanka-przeplatanka-zabawka-manualno-zrecznosciowa 

 

  

 

 

6. Zabawa sensoryczna: 

https://bycblizej.pl/2015/02/19/zabawy-sensoryczne-woda-i-lod/ 

http://zamotani.pl/5-prostych-zabaw-sensorycznych-ktore-mozesz-przygotowac-sam-w-

domu/ 

https://ekodziecko.com/hydrozel-dla-dzieci 
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