
GRY I ZABAWY NA KAŻDĄ POGODĘ 

 
1. Zabawa w skojarzenia 

Zacznij zabawę dla dzieci, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko 
mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz 
skojarzenia do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę. 

2. Poszukiwanie skarbów 

Na dworze w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) schowaj jakiś przedmiot 
– coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę 
ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być podanie liczby 
kroków, jakie dziecko ma przejść. 

3. Skoki przez drabinkę 

Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które 
ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym 
przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

4. Skoki przez linkę 

Ta zabawa dla dzieci bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Potrzebna jest linka, 
którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm. 

5.  Kto wyżej? 

Wychowawca stoi z ołówkiem przy futrynie, a maluchy kolejno podchodzą  
i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej jak umieją. 
Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło 
najwyżej. Maluchy będą zdziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

6. Spacerek 

Puść dzieciom muzykę i rzucaj różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy 
maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – dzieci podbiegają i 
łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i 
symulować obrywanie z gałęzi szyszek, itd. 

7.  Przeciąganki 

Drużyny ustaw w rzędach naprzeciwko siebie, najsilniejsi z drużyn stoją na przodzie 
zespołów. Pierwsi zawodnicy z przeciwnych drużyn chwytają się za ręce, pozostali 
stojący w rzędach obejmują w pasie kolegę stojącego z przodu. Na sygnał drużyny 
zaczynają się przeciągać, a wygrywa ten, któremu uda się przeciągnąć przeciwników 
za wyznaczoną linię. Zwycięża zespół, który więcej razy pokona przeciwnika. 

 



8.  Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy 

Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba 
Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba 
Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto 
dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

9.  Ciuciubabka 

Dziecko, które jest ciuciubabką, stoi w środku koła z zawiązanymi oczami. Uczniowie 
śpiewają znaną piosenkę, a ciuciubabka próbuje ich złapać. 

10.Kolory 

Dziecko, które na początku poprowadzi zabawę, trzyma piłkę. Pozostałe siadają w 
szeregu naprzeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego kolegi, 
wymieniając przy tym różne kolory. Dzieci łapią i odrzucają piłkę. Nie można jej 
złapać, gdy rzucający piłkę powie „czarny!”. Zmiana z prowadzącym następuje, gdy 
ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło „czarny!”. 

11.Balonik 

„Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał 
miarę, no i... bach!”. To świetna zabawa, uwielbiana przez maluchy. 

 12. Gra w klasy 

Narysuj na chodniku kratki do gry w klasy i ponumeruj je do pięciu. Pokaż dziecku, 
jak rzucić kamyk, patyk na jedną z kratek. Zachęć malca do skakania po kratkach, aż 
znajdzie się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot. 

13. Głupi Jaś 

Dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie piłkę. Trzecia osoba ustawia 
się twarzą do rzucającego i próbuje przechwycić piłkę. Może to zrobić wtedy, gdy rzut 
będzie niecelny i piłka upadnie, lub gdy, podskakując wysoko, złapie ją. Kiedy „głupi 
Jaś” przechwyci piłkę, zamienia się miejscem z dzieckiem, które właśnie rzucało. 

14. Podawanie piłki górą 

Dzieciaki siedzą w rozkroku na ławeczce, jedno za drugim tyłem do siebie. Pierwsze 
dziecko podaje górą piłkę następnemu, a ono przekazuje ją kolejnemu, aż do 
samego końca. 

15. Celowanie 

Ustawiamy na środku placu dużą piłkę (najlepiej do koszykówki). Metr od niej 
rysujemy linię, na której stają rzucające dzieci. Każde dziecko otrzymuje małą piłkę, 
którą stara się trafić w dużą. Po dwóch kolejkach staramy się zwiększyć odległość. 



16. Skrzyżowanie 

Narysuj na ziemi „skrzyżowanie”, czyli dwie przecinające się „ulice”, i stań z boku, 
trzymając w ręce dwie kartki – czerwoną i zieloną. Na twój sygnał maluchy, które 
jadą na siebie z naprzeciwka, muszą jak najszybciej znaleźć się po drugiej stronie 
skrzyżowania, stosując się do tego, co pokazuje sygnalizacja świetlna, czyli ty 
(zmieniasz światła w równych odstępach czasu). Wygrywa ten brzdąc, który 
najszybciej dojedzie do krzyżówki i któremu dopisze szczęście, ponieważ trafi na 
zielone światło. 

17. Pierścień Saturna 

Wykonaj je, wycinając zewnętrzną część papierowych talerzyków i owijając je folią 
aluminiową. By zrobić Saturna, puszkę po kawie owiń folią, na wierzchu połóż 
niewielką piłkę. Piłka stanie się Saturnem bez pierścieni. Dzieci kolejno rzucają swoje 
pierścienie tak, by trafić ich środkiem w piłkę. Każdy, komu się to uda, zdobywa 
jeden punkt. Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 10 punktów. 

18. Otchłań oceanu 

W kartonie wytnij kilka otworów. Pomaluj go w morskie motywy, a dziury będą 
imitowały paszcze podwodnych stworów. Dzieci rzucają do dziur piłkami. Wygrywa 
ten, kto wceluje największą liczbę razy do otworów. 

19.  Zabawa "Bieg po buty" 

Należy wyznaczyć linię startu i odcinek do przebiegnięcia – na jego końcu ustawić 
pudełka (po jednym na drużynę). Miejsce zabawy musi być na tyle bezpieczne, by 
można było biegać na bosaka. 

Pierwszy gracz z drużyny biegnie do pudełka, zdejmuje buty i wkłada je do niego. 
Następnie biegnie z powrotem. Dotyka ręką kolegi i ten rusza…  Kiedy już cały 
zespół jest bez butów, gracze po kolei biegną do pudełka, zakładają buty i wracają 
biegiem. Pierwszy zespół z butami na nogach – wygrywa. 

 

20.  Zabawa "Kto ma więcej piegów?" 

Do zorganizowania tej zabawy będzie potrzebny stoper, dziurkacz, kolorowy papier 
oraz małe wiaderka lub miski z wodą. 

Za pomocą dziurkacza uzyskujemy kolorowe, papierowe kółeczka – trzeba ich dosyć 
dużo (zależy też od ilości uczestników). 

Zabawa przeznaczona dla 4 lub więcej osób (parzysta liczba). Graczy dzielimy w 
pary. Jeden zawodnik pełni rolę „piegusa”, drugi odpowiada za naklejanie piegów. 
Tuż przed rozpoczęciem zabawy, każda drużyna otrzymuje miseczkę z wodą i 
wsypanymi do niej papierowymi kółeczkami. Sędzia ustawia stoper na pół minuty, a 
na sygnał „start”, wyznaczona do tego osoba  zaczyna naklejać piegi na twarzy 
kolegi/koleżanki.  Po upływie wyznaczonego czasu, sędzia liczy piegi –  wygrywa 
drużyna  z największym piegusem. 

 



21. Zabawa "Bieg kelnera" 

Potrzebne będą plastikowe lub papierowe talerzyki oraz piłka do ping-ponga dla 
każdej drużyny. Zabawa przeznaczona dla minimum 4 osób. Zawodnicy ustawiają 
się na mecie, pierwszy zawodnik z każdej drużyny trzyma na podniesionej w górze 
dłoni  talerzyk, a na nim piłeczkę. Po usłyszeniu „start”, zawodnicy biegną do 
wyznaczonego punktu i zawracają. Przekazują talerzyk z piłeczką kolejnemu koledze 
z drużyny i on rusza do biegu. Upuszczenie piłeczki powoduje konieczność powrotu 
do linii startu i ponowne rozpoczęcie biegu. Wygrywa drużyna, której  wszyscy 
zawodnicy zaliczą bieg z piłeczką pierwsi. 

 

22.  Zabawa „Mówiąca piłka" 

Do zabawy potrzebna będzie piłka, taśma samoprzylepna, marker. Na piłkę naklej 
paski taśmy. Na każdym pasku napisz markerem inną zasadę rzucania i łapania piłki: 
„Rzuć kucając”,  „Rzuć siedząc”, „Rzuć po uprzednim podskoku w górę” – możesz 
wymyślać różne kombinacje. 

Dzieci stają w kole. Gdy pierwszy gracz łapie piłkę musi patrzeć na słowa pod lub 
najbliżej prawej dłoni. Musi rzucić piłkę tak, jak to zostało opisane na taśmie – drugi 
gracz ma zaś spróbować złapać ją w ten sam sposób. Następnie patrzy na słowa 
pod swoją prawą ręką… i gra się toczy. 

 

ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM CHUSTY ANIMACYJNEJ 

 

1. Zabawy ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę: 

    ,,Kogo brakuje?”- uczestnicy stoją w kręgu z zamkniętymi oczami trzymając chustę 
na wysokości pasa. Prowadzący wybiera osobę (może być ich więcej), która wchodzi 
pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy i odgadują  kto jest pod chustą. 

   ,,Kolorowe wycieczki”- wszyscy siedzą na podłodze trzymając chustę na wysokości 
pasa. Prowadzący podaje nazwę koloru, a osoby trzymające ten kolor zmieniają się 
miejscami. 

   ,,Przebieganie pod chustą”- uczestnicy podnoszą i opuszczają chustę trzymając ją 
za uchwyty. Prowadzący mówi, kto ma zmienić miejsce np. przebiegają ci, którzy 
mają niebieskie oczy; przebiegają osoby, które mają siostrę itp. Gdy chusta jest 
maksymalnie w górze osoby te przebiegają pod nią. 

 

2. Zabawy ćwiczące współdziałanie: 

   ,,Bilard”- grupa wachluje chustą na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu 
znajdującego się na środku chusty. 



   ,,Sztorm”- na chustę wrzucamy lekkie przedmioty (piłeczki, zabawki). Podczas 
wachlowania nie mogą one spaść z chusty. 

   ,,Kwiat lotosu”- jedna osoba siedzi na środku chusty z nogami pod brodą. Pozostali 
uczestnicy trzymają chustę za brzeg. Zwracają się w prawą stronę, idąc powoli 
zawijają siedzącego. Gdy jest on zawinięty do wysokości ramion zatrzymują się i na 
słowa ,,trzy, cztery” równocześnie i szybko wycofują się. 

   ,,Składanie”- zadanie grupy polega na złożeniu chusty w określony kształt (np. w 
kostkę, trójkąt, prostokąt) lub w inny wymyślony sposób, np. tak, by był widoczny 
tylko jeden klin materiału, by widoczne były dwa, trzy a nawet cztery kliny w danym 
kolorze.   

 

3. Zabawy ćwiczące refleks i spostrzegawczość: 

   ,,Rybak i rybka”- uczestnicy stoją w kręgu trzymając brzeg chusty. Wybieramy dwie 
osoby, które przyjmują rolę ,,rybaka” i ,,rybki”. Rybak wchodzi na chustę i stara się 
złapać pływającą w wodzie rybkę. Bawiący się falują chustą, utrudniając w ten 
sposób zadanie rybakowi. Gdy ten złapie rybkę, następuje zmiana par. 

   ,,Sałatka owocowa”- uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Podzieleni są na 
cztery, pięć rodzajów owoców np. gruszki, banany, cytryny, truskawki, kiwi itp. Grupa 
wachluje chustą. Gdy jest ona wysoko, prowadzący wymienia nazwy owoców, a 
osoby należące do tych rodzajów przebiegają pod nią zmieniając się miejscami i 
łapią inne uchwyty. Na hasło ,,sałatka owocowa” - wszyscy zmieniają miejsce. 
Zamiast owoców mogą być kolory. 

 

4.Zabawy ćwiczące zwinność i zręczność: 

   ,,Pająk”- uczestnicy stają wokół chusty. Jedna osoba dwukrotnie rzuca kostkę z 
kolorami. Pierwszy rzut - wskazuje kolor  pola  na  którym  staje, drugi rzut - pole, na 
którym kładzie ręce. 

   ,,Naleśnik”- osobę leżącą na brzegu chusty zawijamy  (głowa musi pozostać poza 
chustą).  

Dziecko próbuje sama się rozwinąć. 

   ,,Skoki naleśnika”- uczestnicy tworzą rząd. Pierwsza osoba w rzędzie jest zawinięta 
w chustę tak, że może jedynie skakać obunóż. Na sygnał prowadzącego skacze do 
linii mety (20 kroków od linii startu), a następnie uwalnia się i biegiem wraca na start, 
przynosząc chustę ze sobą. Grupa zawija w nią kolejną osobę. 

 



5. Zabawy oparte na zaufaniu do grupy: 

   ,,Na karuzeli”- chętna osoba siada na środku chusty, a reszta kręci nią, idąc coraz 
szybciej w jedną stronę. Osoba na środku stara się utrzymać równowagę. 

   ,,Potwór z Loch Ness” - uczestnicy siedzą dookoła chusty trzymając ją na 
wysokości brody. Pod nią znajduje się jedna osoba - potwór. Gdy wszyscy zamkną 
oczy potwór wciąga kogoś pod chustę. Grupa otwiera oczy i zgaduje, kto zniknął. Kto 
zgadnie wchodzi w rolę potwora.  

 

6. Zabawy wprowadzające odprężenie i relaks: 

   ,,Muzyczna chusta”- uczestnicy trzymają rozciągniętą chustę. Grupa porusza się w 
takt melodii falując nią. Prowadzący przygotowuje różne fragmenty muzyczne. 

 

7. Zabawy ćwiczące sprawność manualną: 

   ,,Karuzela”- uczestnicy trzymają za uchwyty naprężoną chustę na wysokości pasa. 
Śpiewając: ,,Hej, ho, hej, ho, do pracy by się szło…”- rytmicznie przekazują sobie 
chustę w prawą stronę. Zaczynają od bardzo powolnego śpiewania, stopniowo 
zwiększając tempo. Po pewnym czasie następuje zmiana i chusta wędruje w lewą 
stronę. 

 

8. Zabawy ćwiczące umiejętność rozpoznawania kolorów: 

   ,,Stań na kolorze”- uczestnicy tańczą w rytm muzyki wokół chusty. Gdy muzyka 
umilknie, stają na kolorze podanym przez prowadzącego. 

   ,,Złap przesyłkę”- grupa tworzy koło, trzymając chustę na której położona jest piłka. 
Wyznaczona osoba zajmuje miejsce pod chustą, wyciągając ręce przez otwór. 
Zadaniem bawiących jest tak prowadzić piłkę, by trafiła ona do osoby pod chustą. 
Zabawa może być prowadzona na czas  ( kto więcej razy w czasie jednej minuty 
chwyci i odrzuci piłkę na chustę). 

 

9. Zabawy w ganianego: 

   ,,Deszczowa chmura”- w oznaczonym rogu sali stoi 6 osób trzymających chustę - 
,,deszczową chmurę”. Reszta grupy zajmuje miejsca po przeciwnej stronie. Na 
sygnał prowadzącego osoby z ,,deszczową chmurą” biegną w kierunku uciekających 
kolegów, próbując ich nakryć. Osoby schwytane powiększą ,,deszczową chmurę’. 



   ,,Zabawa z numerami”- uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty. Odliczają 
do czterech ( każdy zapamiętuje swój numer). Na sygnał prowadzącego grupa 
porusza się krokiem dostawnym w lewo. Następnie prowadzący wywołuje numerki: 
od 1 do 4. Osoby nim oznaczone puszczają chustę i obiegają krążących w kierunku 
przeciwnym w prawo, próbując jak najszybciej stanąć na swoje miejsce. Wygrywa 
ten, kto zrobi to pierwszy.  

 

10. Zabawy oparte na zgadywaniu: 

   ,,Kto gdzie jest?”- kilka leżących osób przykrywamy chustą. Zmieniają się one 
miejscami. Grupa dotykając ich przez chustę odgaduje, gdzie kto leży.  

   ,,Pomnik”- trzyosobowa grupa chętnych wchodzi pod chustę i tworzy ,,pomnik”. W 
tym czasie pozostali odwracają się. Na znak prowadzącego kilka osób -,,rzeźbiarzy” 
bada pomnik dotykiem, a następnie stara się w trzyosobowej grupie odtworzyć go. 
Prowadzący odsłania pomnik, wszyscy sprawdzają podobieństwo kopii do oryginału. 

 

11. Gry: 

   ,,Tarcza strzelecka”- rozłożoną chustę kładziemy na podłodze. Jest ona tarczą 
strzelecką, na której określone kolory oznaczają daną  liczbę punktów: np. czerwony 
- 10, zielony - 8, niebieski - 6, pomarańczowy - 4, żółty - 2. Uczestnicy stoją w 
odległości 10 m od chusty i rzucają w jej kierunku  (można rzucać tyłem do chusty w 
odległości  5 m). 

 

12. Zabawy wymagające dodatkowych rekwizytów: 

   ,,Zanieś miskę na drugą stronę”- uczestnicy trzymają naprężoną chustę, na niej stoi 
miska z wodą. Zadaniem grupy jest przeniesienie chusty na  wcześniej  wyznaczone 
miejsce.  

   ,,Przerzuć piłkę”- uczestnicy trzymają chustę. Na niej znajduje się piłka. Zadaniem 
bawiących się jest przerzucenie jej na stronę przeciwną, aby spadła poza chustę.  

 

13. Zabawy przy muzyce: 

   ,,Worek ze skarbami”- uczestnicy siedzą wokół chusty lub na niej. W worku 
znajdują się rekwizyty w kolorach odpowiadających kolorom chusty. Uczestnicy 
podają go sobie w rytm muzyki. Gdy muzyka milknie, zadaniem osoby która trzyma 
worek jest wyciągnięcie rekwizytu, podanie jego nazwy, koloru, zastosowania i 
położenie go na polu chusty w tym kolorze.  



ZABAWY RELAKSACYJNE 

 
1. Zabawa „Koło masażu” 

 
Dzieci siadają w kole na podłodze tak, aby ich ręce mogły dotykać ramion dziecka 
siedzącego przed nimi... Kładą ręce na ramionach znajdujących się przed nimi i 
delikatnie masują. Mogą je głaskać lub ugniatać jak ciasto, mogą je gładzić jak 
poduszkę lub opukiwać je, jakby grały na bębenku... Od czasu do czasu mogą także 
„przejechać” po plecach całą dłonią. Potem przekręcają się w drugą stronę i robią 
masaż nowym ramionom znajdującym się przed nimi. 
 

2. Zabawa relaksacyjna „Drzewko” 
 
Dzieci leżą na plecach. Nogi uginają w kolanach, pozostawiając stopy na podłodze. 
Ramiona układają wzdłuż tułowia. Przedramiona unoszą do góry. Nauczyciel powoli, 
monotonnie mówi tekst i stojąc tak, aby dzieci go widziały, demonstruje czynności 
rąk. 
 

 

Na skraju lasu rosną młode drzewka                            Powolne ociężałe ruchy  
        przedramion 
W letni dzień ciepły wietrzyk łagodnie nimi kołysze     w lewo i w prawo. 

 

W południe robi się gorąco.                                          Luźne, bezwładne opuszczenie 

Liście drzewek omdlewają.                                            najpierw jednej, a potem  
        drugiej dłoni. 

 

Nadciągnęła niewielka chmurka. Zaczyna padać        Bezwładne opuszczenie  
        jednego, 
Lekki, spokojny deszcz. Spływa po liściach i po           a potem drugiego   
        przedramienia. 

Gałązkach. Stają się one ciężkie i chylą się ku ziemi. 

 

Ciepły deszcz kąpie też trawy. Stają się one ciężkie     Powolne przesunięcie w przód 
        najpierw 

i układają się na ziemi.                                                 jednej, potem drugiej stopy i 
        luźne  

                                                                                      ułożenie na dywanie całych 
nóg. 

 



Słychać szum deszczu(nauczyciel cicho uderza           Spokojny oddech. 
palcami w stół, krzesło lub podłogę albo 

szeleści papierem). 

 

3. Zabawa relaksacyjne „Śnieżki” 

Dzieci  dostają kawałki waty, robią z nich „kuleczki śniegowe”. Dotykają nimi wybrane 
części ciała (nauczyciel mówi które) na początku z otwartymi, a potem z zamkniętymi 
oczami. 
 

4.  Zabawa relaksacyjna „Piórko” 
 

Dziecko łagodnie dmucha na piórko 
Puszcza piórko i obserwuje jego opadanie 
Kładzie piórko na ręku, na ramieniu, na dłoni, na palcu. Uświadamia sobie jego 
lekkość. 
Zamyka oczy koncentruje się na leżącym na dłoni piórku. 
Otwiera oczy i zdmuchuje piórko z dłoni. 
Dmuchając na  piórko, próbuje utrzymać je w locie. 
Muska piórkiem różne części ciała. Recytując tekst: 
 
Małe piórko na szyi - głaszczą szyję 
Lekkie piórko na policzku – głaszczą policzek 
Piórko miękkie, miękkie piórko – potrząsają piórkiem 
Małe piórko na nosie – muska nos 
Lekkie piórko na uchu – głaszcze ucho 
Małe piórko na czole – potrząsa piórkiem 
Piórko fruwa na wietrze – dmucha i puszcza piórko. 
 

5. Zabawa relaksacyjna „Miś” 
 

Mówię do dzieci, które leżą na dywanie: 
 „ Ponieważ jesteście sennymi misiami połóżcie się na plecach i zamknijcie oczy, 
oddychajcie równo, lekko, swobodnie. Rozluźnijcie paluszki prawej ręki...lewej ręki... 
prawej nogi....itd. czujemy się spokojni, otwieramy oczy, poruszamy ręką, 
nogą.....siadamy. Wszystko to mówimy głosem bardzo cichym, miękkim, by dzieci 
czuły się odprężone.    
 
 

 Matereriały pozyskane z Internetu 
 Literatura: 

Red. A. Wasilak,, Zabawa z chustą”, wydawnictwo KLANZA 

,,Tańce i zabawy dla grupy ’’, wydawnictwo KLANZA 
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