
WSPÓLNE, KREATYWNE SPĘDZANIE CZASU 

 

  Dzieci potrzebują niekiedy naszej pomocy i zaangażowania w organizowanie czasu wolnego, 

jednym słowem trzeba zapewnić im atrakcje, by nie rozniosły domu, a skumulowaną energię spożytkowały 

w pozytywny sposób.  Czas ten możemy wykorzystać do spędzenia czasu razem, w rodzinnym gronie, 

zacieśnienia więzi. Oto kilka propozycji, jak można spędzić czas na wspaniałych zabawach  bez telewizora, 

telefonu i komputera:  

Zacznijmy od wyłączenia telewizora, odłożenia w kąt smartfonów i tabletów. Bądźcie na wyłączność dla 

swojego dziecka. Uwaga poświęcona dziecku i czas wspólnej zabawy są dla niego najcenniejszym 

prezentem, a również nam rodzicom pomoże na chwilę zapomnieć o codziennych problemach.  

 Zorganizuj wieczór książkowy Wybierzcie tematykę np. wiosenną lub bajkową i zbierzcie 

wszystkie książki, które macie w tym temacie w domu. Jeśli zajdzie taka potrzeba zawitajcie do biblioteki 

celem urozmaicenia zbiorów. Potraktuj literaturę jako punk wyjścia do rozmowy na ważne tematy. 

Czytanie dzieciom to jedna z najpiękniejszych form spędzania czasu z dzieckiem. Co więcej, przynosi 

najwięcej korzyści i ma niekwestionowany wpływ na rozwój dziecka. Badania potwierdzają, że głośne 

czytanie dziecku zaspokaja wszystkie jego potrzeby emocjonalne (miłości, stymulacji, uwagi), buduje silną 

więź z rodzicem, wspiera rozwój psychiczny, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy poprawności 

językowej, rozwija zasób słów, ćwiczy pamięć, uczy samodzielnego myślenia krytycznego, logicznego, 

przyczynowo-skutkowego, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację, przygotowuje do samodzielnego 

czytania i pisania, poszerza wiedzę ogólną i szczegółową, ułatwia naukę, rozwija wrażliwość moralną, uczy 

odróżniać dobro od zła…..   

Nie czytajcie bajek – stwórzcie własną! Najlepszym sposobem na pobudzenie kreatywności jest 

wymyślanie barwnych postaci oraz, zależnie od preferencji i odwagi, zabawnych czy też strasznych 

historii! Odłóżcie ulubione książki z powrotem na półkę i spróbujcie bawić się swoją wyobraźnią. 

Pomysłów na własną bajkę może być mnóstwo! Zostańcie np. Indianami. Stwórzcie własne lub kupcie 

gotowe namioty tipi  i w zasadzie wspaniała przygoda kreuje się sama. Możecie też bronić zamku przed 

smokiem czy wyruszyć w wyprawę po dżungli. Wystarczy odrobina wyobraźni, by szary dzień zamienił się 

w coś naprawdę niezwykłego. 

 A może by tak zorganizować popołudnie planszówek? Wyjmijcie wszystkie gry, jakie macie 

w domu i wybierzcie te, które najbardziej Was interesują. A może kupcie coś nowego i przetestujcie, 

będzie gwarno i wesoło. Gry planszowe to nie tylko zabawa, ale również nauka. Dziecko uczy się 

przeżywać emocje, rozwijają zdolności społeczne i interpersonalne, uczą zasad współzawodnictwa, 

wspierają wszczepianie w dziecku uczciwości, rozwijają logiczne myślenie, uczą przewidywania, kształtują 

wyobraźnię, a niektóre pokazują na czym polega współpraca.  

 Czar wspomnień  to  tworzenie albumów ze zdjęciami, dzieci to bardzo lubią i również tego 

potrzebują. Utrwalanie pewnych zdarzeń, przynależność do rodziny, dobre wspomnienia z czasu, gdy pod 

ręką była mama i tata. Cała rodzinka w komplecie, warto poopowiadać, co dokładnie widziało, czego było 

świadkiem.  

 Zróbcie wiosenne porządki Nie chodzi o zwykle pranie czy zamiatanie, ale reorganizację 

przestrzeni. Pozbycie się zbędnych rzeczy, przegląd szafy. Wraz ze zmianą pory roku, zmieniamy szafy. To 

dobra okazja, by porozmawiać z dzieckiem o oddaniu ciuchów z których wyrosły potrzebującym. Zróbcie 

przegląd zabawek. Może wybierzecie się razem do domu dziecka? Zawsze jest czas na naukę empatii i 

szacunku do innych ludzi oraz życia.  Warto nauczyć dzieci minimalizmu. Pokazać, że rzeczy są tylko 

rzeczami i choć w pewnym momencie są nam potrzebne, gdy data ich użyteczności przemija, warto 

przekazać je komuś, komu naprawdę będą służyły, zamiast stać i się kurzyć.  



 Zorganizuj wieczór karaoke z pewnością pamiętasz takie zabawy z dzieciństwa. Może i nie 

masz głosu „diwy”, ale dziecku to kompletnie nie przeszkadza. Jeśli macie mikrofon, łapcie w dłoń i 

bawcie się, wygłupiajcie. Zmieńcie się na powrót w dzieci. One uwielbiają, gdy rodzice wchodzą w ich 

zabawy, jakby byli w ich wieku. Będzie kupa śmiechu, a przy okazji możesz wyzbyć się kompleksów. 

Gdzie, jak nie w gronie bezwarunkowo kochających Cię dzieci? 

 Niech na jeden dzień kuchnia będzie Wasza! Też uwielbiacie zapach ciasta roznoszący się po 

domu ? Budzi w Was to poczucie bezpieczeństwa i roznosi w sercu to ciepełko? Upieczcie coś razem, a 

może przygotujecie jakiś obiad, albo sałatkę. Krojenie, smarowanie, wsypywanie, ważenie to zarazem 

zdobywanie umiejętności matematycznych, ćwiczenie motoryki małej, kształtowanie poczucia własnej 

wartości dziecka, budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, a przy okazji świetna zabawa, która nas 

do siebie zbliża. Zgoda, potem sporo sprzątania, ale to również można zrobić wspólnymi siłami.  

 Spacery wbrew ponurym nastrojom i pogodzie – postawcie na aktywność. Czasem  jedynym 

czego potrzebujemy to odrobina ruchu. Nie musi to być zawsze na świeżym powietrzu. Dzieci potrzebują 

się wyżyć. Energia w ich małych ciałkach krąży i trzeba się jej pozbyć. Jeśli macie psa zabierajcie ze sobą 

dziecko. Łyknie nieco powietrza, przez co wzmocni swoją odporność, nauczy się odpowiedzialności za 

zwierzę, ukształtuje w sobie poczucie obowiązku, da Wam czas na wspólną rozmowę. Jeśli zwierzaczka nie 

posiadacie, a pogoda dopisuje wyjdźcie nawet na hulajnogę. Pejzaż nocą też jest ciekawy i warto dzieciom 

pokazać, jak wygląda życie po zmroku.  

Pokazuje jak wielki jest świat;  

 Możemy organizować dla całej rodziny bliższe i dalsze wypady turystyczne w ciekawe zakątki 

miast lub zabytki ukryte pośród pól i łąk, gdzie będziemy mogli opowiedzieć maluchowi ciekawe 

historie, pokazać niezwykłe miejsca. Pomysłów na wycieczki jest cała masa, możemy z 

powodzeniem co weekend gdzieś się wybrać. Oczywiście plan zwiedzania i jego intensywność 

muszą być dopasowane do wieku i możliwości dziecka. Zadbajmy też o atrakcje typowo dla dzieci.  

 Bardzo zdrowe są wycieczki do lasu, gdzie dziecko może wdychać świeże, nasycone licznymi 

olejkami eterycznymi powietrze, które oczyści i odkazi jego drogi oddechowe. Podczas wycieczki 

możemy pobawić się w traperów podążających śladem zwierzęcych tropów i odgadujących jakie 

zwierze je zostawiło. Możemy obserwować dzikie zwierzęta, np. ptaki czy wiewiórki. Możemy 

także zbierać ciekawe kawałki roślin, gałązek, szyszek z których wykonamy ciekawe prace 

plastyczne.  

 Latem możemy całą rodziną wybrać się nad jezioro. Dla każdego coś miłego. Pamiętajmy o 

odpowiednim bezpieczeństwie malucha. Dla mniejszych dzieci alternatywą może być zabranie 

dmuchanego basenu i wypełnienie go wodą z jeziora. Dziecko będzie bezpiecznie pluskać się w 

wodzie pod naszym okiem. Nie zapomnijmy o akcesoriach do piasku.  

 Aktywnie możemy spędzać czas na basenie. Tu też każdy członek rodziny znajdzie coś dla siebie. 

Pływanie doskonale kształtuje sylwetkę i zapobiega wadą postawy. Poza tym pływanie pobudza 

każdy mięsień do pracy, poprawia odporność i wydolność organizmu.  

 Razem z dzieckiem możemy wybrać się na wspólne rowerowe wycieczki, możemy jeździć na 

rolkach. Gdy mamy w domu maluszka, możemy zabrać ze sobą specjalny wózek biegowy, z którym 

bardzo wygodnie można uprawiać jogging. Trochę starsze dziecko możemy usadowić na rowerku 

biegowym czy hulajnodze.  

 Na świeżym powietrzu możemy bawić się w zabawy, na które nie mamy miejsca w domu, np. 

berka, chowanego czy podchody.  

 Możemy organizować sobie wspólne spacery po mieście, swojej najbliższej okolicy, by pobawić się 

w fotografów, by zrobić sobie pamiątkową, śmieszną rodzinną sesję zdjęciową.  



 Przypominamy kilka sprawdzonych pomysłów na zabawę z dzieckiem: 

 Zimno, ciepło, gorąco - chyba znana wszystkim, a może nieco zapomniana zabawa, w której jedna 

osoba chowa jakiś nieduży przedmiot (może to być maskotka, autko, piłeczka), pozostałe osoby 

muszą go odnaleźć. Ten kto schował "skarb" daje wskazówki, stopniując słowa - zimno, ciepło, 

informując poszukiwaczy, czy są blisko (ciepło, cieplej, gorąco), czy daleko (zimno, mróz). Ten kto 

odnajdzie skarb chowa go i zabawa zaczyna się odnowa.  

 Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy - w tej zabawie im więcej uczestników, tym lepiej. Jedna osoba, 

nazywana Babą-Jagą, stoi w pewnej odległości od pozostałych odwrócona tyłem lub z zakrytymi 

oczami i wypowiada słowa: raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, w czasie których gracze biegną w jej 

kierunku. Gdy skończy mówić, odsłania oczy lub odwraca się do uczestników, a ci nieruchomieją – 

nie mogą się poruszać, mówić i śmiać się. Baba Jaga stara się ich rozśmieszać. Jeżeli ktoś się 

poruszy lub zaśmieje, musi wrócić na linię startu. Po chwili Baba Jaga znów zakrywa oczy i cykl się 

powtarza. Celem w zabawie jest dotarcie do Baby Jagi, gdy ona nie patrzy i dotknięcie jej. 

Zwycięzca zajmuje jej miejsce.  

 Zabawa w chowanego – tej zabawy nikomu nie trzeba rekomendować. Dzieci ją uwielbiają. Jeśli 

macie w domu więcej miejsca i dużo zakamarków, zabawa w chowanego będzie super pomysłem.  

 DIY – zajęcia "zrób to sam" to propozycje dla bardziej aktywnych maluchów (wyciszają) i małych 

artystów. Możecie lepić z masy solnej, plasteliny, malować farbami, kredkami, rękami, robić 

wycinanki z papieru kolorowego i wiele innych. Generalnie do takich zabaw możecie wykorzystać 

mnóstwo rzeczy, które są w domu. Np. makaron będzie idealny na biżuterię, a papierowe talerzyki 

czy opakowania po jajkach mogą zamienić się w stworki, kartonowe pudełka w domki, autka, 

robota i co jeszcze tylko wyobraźnia wam podpowie.  

 Tanecznym krokiem – z podkładem muzycznym lub bez możecie wspólnie poruszać się do 

ulubionych piosenek i melodii. W wersji dla odważniejszych rodziców (mniej wrażliwych 

słuchowo) możecie włączyć sekcję instrumentalną z wykorzystaniem sprzętów kuchennych (garnki 

mają świetną akustykę). Dzieci będą zachwycone, sąsiedzi nieco mniej. Zorganizujcie konkurs 

taneczny albo konkurs piosenki. Nagrodą może być korona, medal, dyplom (oczywiście zrobiony 

własnoręcznie) albo pyszne małe co nieco.  

 Domowy klub fitness – w mediach alarmują o pladze otyłości u dzieci. Waszej rodziny nie będzie 

to dotyczyć, jeśli postawicie na ruch. Czas na trochę wspólnych ćwiczeń fizycznych - połączycie 

przyjemne z pożytecznym, a maluchy będą zachwycone. Pokażcie dziecku kilka prostych figur z 

aerobiku, zachęćcie też, aby dziecko zaproponowało swoje ćwiczenia, które wykonacie. Na pewno 

będzie wesoło.  

 Kalambury – w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, postać z bajki, 

czynność, zwierzątko.  

 Zabawa w doktora - jak oswoić lęk przed wizytą u lekarza? Najlepiej poprzez zabawę. Zabawa w 

doktora jest doskonałym sposobem na takie przezwyciężanie lęków. Dziecko dowiaduje się, do 

czego służą poszczególne przyrządy lekarskie i wciela się w rolę lekarza.  

 Budowanie z klocków - należy do ulubionych zabaw całej rodziny. Proste konstrukcje, wysokie 

wieże, fosy, w tej zabawie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ponadczasowe klocki dzięki ogromnej 

różnorodności są nieustającym źródłem inspiracji do zabawy, zapewniając wszechstronny rozwój 

dziecka. Zabawa klockami ćwiczy emocje, stymuluje wyobraźnię, rozwija logiczne i przestrzenne 

myślenie dziecka, jest też dobrym treningiem na koncentrację uwagi.  

 Zabawa w teatr- zamieńcie się rolami: maluchy niech będą rodzicami, a wy ich dziećmi. Uwaga: w 

tej zabawie możecie zobaczyć, jak odbierają was dzieci. Tym bardziej warto podjąć wyzwanie. 



Możecie również wcielić się w postaci ulubionych bajek, stworzyć własną bajeczkę. Warto 

pamiętać, aby dać dziecku przewodzić w zabawie. Słuchać jego pomysłów i zachęcać do 

inicjowania nowych scenariuszy i pomysłów.  

 Rzucanie śnieżkami. Tak, to nie pomyłka! Wystarczy tutaj uruchomić wyobraźnię, a jako śnieżek 

użyć np. zmiętych na kształt kulek gazet. Jeśli humory Wam dopisują, może okazać się, że po tej 

nietypowej zabawie ruchowej dla dzieci uśmiech nie schodzi Wam z buziek, a śmiech wypełnia 

wszystkie kąty domu! 

 Koszykówka domowa Zabaw sportowych nigdy dość! Nawet jeśli muszą być ograniczone do 

dziecięcego pokoju. Do gry potrzebny będzie kosz na zabawki lub wiaderko. Stojąc w 

wyznaczonym miejscu (nie przekraczając wyznaczonej linii) staramy się na zmianę z dzieckiem 

trafiać piłką do pojemnika. Doskonale sprawdzą się tutaj również małe piłeczki (jak w basenikach z 

piłkami) lub nawet zwykłe klocki podzielone na kolory. Rodzic i dziecko oddaje 10 rzutów do 

pojemnika (każdy ma inny kolor piłeczek), a potem odbywa się komisyjne liczenie ilości trafień 

danego koloru. 

 Słodka tęcza  Potrzebne będą: małe opakowanie cukierków/draży Skittles, talerz/patera, najlepiej z 

lekko uniesionymi brzegami (lepszy efekt, gdy otoczka cukierków zaczyna się rozpuszczać), woda 

(ilość taka, żeby wszystkie cukierki miały zanurzony w wodzie spód). Na talerzu układamy 

kolorowy okrąg. Delikatnie wlewamy wodę na środek talerza, sprawdzając, czy znajduje się ona 

pod każdym cukierkiem. Po chwili spod cukierków popłyną kolorowe strużki, tworząc wyjątkowy 

obrazek, tęczę barw! 

 

Kreatywne zabawy dla dzieci – daj się ponieść wyobraźni Tak naprawdę to, jak spędzicie wspólny 

czas z dzieckiem w domu, zależy tylko od… Waszej wyobraźni. Jeśli siły i chęci dopisują, można 

wymyślić wiele wspaniałych gier i zabaw dla dzieci, które nie tylko zapewnią im rozrywkę, ale też 

wpłyną pozytywnie na rozwój oraz tworzenie bliskiej więzi z rodzicem. Rozejrzyj się po czterech 

kątach i pomyśl, jakie jeszcze pomysły na zabawę z dziećmi skrywa Twój dom!  



Udanej zabawy z dzieckiem :) 


