
Kochani !!!!!! 

Dzisiaj proponujemy kilka zabaw, które pogłębiają więzi rodzica 

z dzieckiem 

                                

Masażyki z wykorzystaniem wierszyków, np. „ Płynęła sobie 

rzeczka…” 

- Tu płynie rzeczka (Na plecach kantem dłoni wykonujemy ruch 
falisto posuwisty) 
- Tędy przeszła pani na szpileczkach (Opuszkami palców stukamy 
w plecki) 
- Tu przeszły słonie (Stukamy zaciśniętymi pięściami posuwając 

się na plecach z dołu na górę) 
- I biegły konie (jak wyżej, ale w drugą stronę z góry na dół) 
- Zaświeciły dwa słoneczka (Palcem rysujemy słoneczko na 
plecach) 
- Spadł drobniutki deszczyk (Opuszkami palców stukamy w 
plecki) 

- Czy przeszedł cię dreszczyk? (szczypiemy delikatnie w kark lub 
w bok pleców) 
 

• Przytulanie, gilgotanie, kołysanie, 

• „Koguciki” -  kucnijcie naprzeciw siebie, wyciągnijcie przed 

siebie obie dłonie i podskakując starajcie się odepchnąć. 

• Pizza -  na plecach dziecka „ ugnieść ciasto, nakłuj je 

widelcem, posmaruj oliwą, posyp serem, upiecz, a na końcu 

schrup z zachwytem”, 



• Winda ( dla młodszych dzieci lub silnych rodziców) – stojąc 

podnieś dziecko na ręce, przytul, a następnie delikatnie 

spuść na dół ( dziecko zjeżdża po ciele rodzica), 

• Raczkowanie – pochodźcie na czworakach chwytając się za 

stopy, przepychajcie się, przechodźcie pod lub nad sobą, 

Wspólne czytanie dziecięcej literatury, 

                         
 

Lubiane zabawy z kocykiem:  

• Naleśnik  - zwiń dziecko w kocyk i delikatnie turlaj je po 

podłodze,  

• Kółka, zygzaki – poproś, by dziecko położyło się na kocyku. 

Chwyć za koc i delikatnie ciągnij po podłodze, wykonuj 

zygzaki, koła itp.  

• Hamak – we dwójkę chwyćcie koc za rogi i delikatnie bujajcie 

dziecko.  

Zabawy tropiące 

• Zabawy tropiące, inaczej poszukiwawcze. Jedną z nich jest 

znana powszechnie zabawa w "ciepło-zimno". Rodzic chowa 

konkretny przedmiot, dziecko musi go znaleźć wyłącznie 

dzięki wskazówkom: ciepło, zimno. 



• Drugą zabawą, bardziej skomplikowaną są domowe 

podchody. Rodzic chowa w domu koperty z zadaniami. 

Dziecko znajduje je i wykonuje poszczególne polecenia np. 

zrób 10 przysiadów. 

Zabawy ze sznurkiem 

• Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie 

sobie wyobrazić, że jest to most, wąż lub cyrkowa lina. 

Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt. 

Zadań może być wiele: 

•  spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść" 

•  przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą 

stronę 

• przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem. 

 

 
 

Życzę dużo radości i miłej zabawy  

 

 


