
Propozycje zabaw –

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poniżej  przedstawiono  kilka  zabaw,  które  kierowane  są  głównie  do  dzieci  o

specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jednak atrakcyjność ich sprawia, że mogą w nich brać

udział wszystkie dzieci. Do wspólnej zabawy zapraszamy np. rodzeństwo. 

Zabawa dla starszych i młodszych: ZGADNIJ CO TAM SIĘ KRYJE?
Zabawa jest przeznaczona dla dzieci przedszkolnych i trochę starszych.
Do przygotowania tej gry-zabawy potrzebne są: kartki, kredki, pisaki, kawałki kolorowych 
kartoników, nożyczki, miseczka, różne gotowe obrazki np. zdjęcia, ilustracje z folderów 
reklamowych przedstawiające znane produkty, duże fotografie np. zwierząt z kolorowych 
kalendarzy itp.
Z dzieckiem wykonujemy różne rysunki. Dziecko może samo coś rysować lub dorosły 
wykonuje rysunek. Na kartce możemy zrobić jeden rysunek stanowiący całość (domek z 
ogródkiem) lub kilka mniejszych elementów (owoce, zwierzęta). Wykonane obrazki mogą 
być pokolorowane. Przygotowujemy takich obrazków kilka, kilkanaście. Możemy również 
wykorzystać zdjęcia z naszego albumu, albo np. kolorową kartkę z kalendarza. Z kolorowego 
kartonu wycinamy kwadraty, w takiej ilości żeby zakryły nam przygotowane wcześniej 
obrazki oraz taką samą ilość mniejszych kwadratów lub kółek. Każdy z elementów 
numerujemy. Mniejsze kwadraty ponumerowane wrzucamy do miski. Większymi 
przykrywamy nasz przygotowany obrazek. Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik losuje 
z miski numerek. Na naszym obrazku poszukuje takiego samego numerku i odsłania kawałek 
zakrytego obrazka. Zadaniem uczestnika jest odgadnięcie co się ukryło pod tym odsłoniętym 
kawałkiem. Czasem będzie to od razu widoczne i łatwe do odgadnięcia, czasem trzeba będzie 
poczekać, aż zostanie odsłonięta większa część zakrytego elementu. Za każda dobrą 
odpowiedź zapisujemy punkty, dostajemy np. żetony w postaci guzików, które na końcu 
podliczamy.
Podczas zabawy możemy wykorzystać zdjęcia z naszego albumu i w podobny sposób je 
odsłaniać. Podczas tej zabawy możemy od razu wykorzystać czas i porozmawiać o tym co 
jest na zdjęciu, co to było za wydarzenie, czy dziecko je pamięta itp.
Zabawa rozwija spostrzeganie, taką umiejętność jak dopełnianie i rozpoznawanie całości po 
fragmencie oraz ćwiczy też pamięć wzrokową. Przygotowanie obrazków do gry przez dziecka
to również element rozwijający jego umiejętności grafomotoryczne.

ZABAWA Nakrętkowy zawrót głowy
Jeżeli w naszych domach mamy kolorowe nakrętki od butelek (czasem zbieramy duże ilości, 
a teraz nie możemy ich nigdzie oddać) możemy je wykorzystać do zabaw z naszymi dziećmi. 
Dziś kilka propozycji zabaw, do których wykonania będziemy potrzebować również kartki, 
pisaki, kredki, folię samoprzylepną, nożyczki, tasiemki, patyczek (może być od szaszłyka, 
albo od gry w bierki).
1. Z nakrętek można wykonać grę „memo”. Wystarczy ponaklejać albo narysować pisakiem 
(najlepiej specjalnym do opisywania płyt CD) różne wzory i dobrać w pary.
2. Jeżeli mamy kawałki rzepa możemy ponaklejać parami na nakrętki i bawić się z dzieckiem 
w łączenie ich takimi samymi kolorami albo łączenie w różne kolory, odczepianie od siebie.
3. Gdy w nakrętkach zrobimy dziurki (trochę większe) to można je nawlekać na patyk lub na 



sznurek. Dla maluszków nawleczone kolorowe nakrętki można zawiesić nad łóżeczkiem lub 
innym siedziskiem i będzie to łatwa zabawka manipulacyjno- dźwiękowa.
4. Dla nieco starszych możemy wykonać szablony-wzory i dopasowywać nakrętki zgodnie z 
kolorem.
5. Trudniejszą wersją tej zabawy będzie odwzorowywanie układu kolorów wg wzoru
Proponowane zabawy rozwijają m.in. koordynację oko-ręka, ćwiczą spostrzeganie i percepcję
wzrokową, aktywizują i rozwijają małą motorykę, rozwijają orientacje w małej przestrzeni. 
Piąta z proponowanych zabaw, czyli układanie wg wzoru rozwija bardzo ważną umiejętność 
– odwzorowywanie.

ZABAWA - Rozwijanie koordynacji oko-ręka
Prosta pomoc do ćwiczenia koordynacji oko-ręka wykonana domowym sposobem z 
wykorzystaniem dostępnych materiałów.
Zabawa pomoże w rozwijaniu orientacji w małej przestrzeni, a także wyższych umiejętności 
wzrokowych związanych z percepcją koloru i kształtu. Zabawka wspiera także rozwijanie 
percepcji dotykowej, ponieważ możemy wykonać zarówno wersję wzrokową, jak i dotykową 
zabawki.
Co potrzebujemy?
Karton po butach, przykrywki 2-3 lub więcej, pasujące rozmiarem do tego kartonu, kolorowe 
nakrętki, kawałki kartonu, kolorowe kartki, ścinki różnych materiałów i faktur, mogą być 
potrzebne kredki lub pisaki, farbki, klej, nożyczki.
Wykonanie:
Podstawę czyli karton możemy ozdobić sami lub razem z dzieckiem przez oklejenie folia 
samoprzylepną, pomalowaniem farbami, kredkami, ponaklejanie różnych elementów itp.
W przykrywkach wycinamy kilka otworów – dobrym rozwiązaniem jest zrobienie sześciu 
otworów w układzie sześciopunktu brajlowskiego, wówczas możemy podczas zabawy 
wprowadzać dodatkowo orientację w układzie punktów. Pokrywkę również ozdabiamy, 
otwory możemy dodatkowo wyróżnić poprzez oklejenie lub pomalowanie innym kolorem, tak
by łatwo było je dostrzec. Na każdej z przygotowanych przykrywek naklejamy elementy, 
które są wskazówką, co trzeba wrzucić do otworu np. kolorowe nakrętki, wycięte z kartonu 
kształty, kawałek faktury.
By we wnętrzu kartonu wrzucane elementy nie mieszały się, możemy w kartonie pod każdym
otworem umieścić i przykleić mały pojemnik np. kubeczek po serku lub jogurcie, do którego 
będą wpadać wrzucane przez otwór w pokrywce elementy
Przygotowujemy również elementy potrzebne do sortowania np. kolorowe nakrętki, wycięte 
kształty, kawałki faktur lub kółka oklejone różnymi fakturami.
Zabawkę możemy przygotować razem z dzieckiem. Malowanie i ozdabianie pudełka już 
może być ciekawą aktywnością dla dziecka. Sprawniejsze dziecko może nam pomóc w 
wycinaniu, może wybrać konkretne kształty, może zadecydować jakie faktury chciałby mieć, 
wybrać te faktury, możemy wykorzystać ten czas na rozmowę o fakturach i kształtach, 
możemy bawić się w określenia jakie one są: małe, duże, okrągłe, kanciaste, ile boków mają, 
miękkie, szorstkie, gładkie, twarde itp. Jeżeli sami dokonamy wyboru, to ważne przed 
zabawą, żeby pokazać dziecku i pozwolić mu dotknąć każdego elementu, w celu zapoznania 
się z fakturą i kształtem.
By zabawa nie była tylko zadaniem do wykonania, możemy wprowadzić element rywalizacji 
i nagrody – np. mierzyć czas, w którym wszystkie elementy znikną w pudełku, możemy 
zbierać punkty za każdy prawidłowo wrzucony element i punkty (określoną wcześniej liczbę 
punktów) wymieniać na nagrodę np. smakołyk lub zabawę do ulubionej piosenki. Możemy 



też bawić się w magazyn lub sklep, w którym wszystko musi trafić na swoje miejsce.

Zabawa – WYŚCIGI TACEK ;-)
Prosta zabawa, do której potrzebujemy:
1. Tacki do grilla (lub płaski pojemnik, pudełko do którego łatwo przyczepimy sznurek).
2. Sznurek – najlepiej bawełniany lub podobny, lepiej odrobinę szorstki niż śliski
3. Patyk lub rolkę od ręcznika papierowego.
4. Trochę wolnej przestrzeni, najlepiej korytarz, bez dywanu.
5. Smakołyki lub jakieś przedmioty, które transportujemy.
 Przygotowujemy tackę (pojemnik) do której przyczepiamy sznurek. Drugi koniec sznurka 
przyczepiamy do patyka lub rolki po ręczniku (to nasza „szpulka”). Zabawa polega na 
przyciąganiu tacki poprzez nawijanie sznurka na patyk. Można robić zabawę w formie 
wyścigu, ale może to być też zabawa indywidualna – wówczas możemy mierzyć czas 
stoperem (jeżeli działa to motywująco na dziecko). Na tacce kładziemy coś atrakcyjnego, 
niespodziankę. Dla dziecka, które ma takie możliwości wzrokowe warto przygotować 
kontrastową tackę (położyć na tacce kontrastowe przedmioty). Wówczas obserwowanie 
zbliżającej się tacki może być miłą i emocjonującą zabawą, zwłaszcza gdy na tacce przyjedzie
NAGRODA. Warto pamiętać, że nagrodą nie musi być smakołyk – może to być np. ulubiona 
płyta dziecka.
Przyciąganie tacki za pomocą sznurka można też wpleść w zabawę tematyczną :np. ” dostawa
towaru do bazy”, „akcja ratunkowa (ratujemy maskotki z zagrożonej strefy)” lub inne wg 
pomysłu i inwencji dziecka. Można też po prostu zabrać zabawki na spacer na „tratwie” i 
spacerować ciągnąc tackę za sobą.
Ta prosta zabawa ma wiele walorów. Wśród umiejętności rozwojowych, które wymienione są
w „Programie Oregońskim” znajdziemy takie: „idzie ciągnąc zabawkę na sznurku” – 
przewidziana dla wieku 1-2 r.ż. z zaznaczeniem, że może wystąpić później u dziecka 
niewidomego, oraz „różnymi sposobami zmniejsza odległość miedzy sobą, a upatrzonym 
przedmiotem, po to, aby go dosięgnąć (np. pociąga koniec folii ku sobie, aby ciastko znalazło 
się w zasięgu chwytu)” – dla wieku 2-3 r.ż. również z uwagą o możliwości późniejszego 
pojawienia się u dzieci niewidomych.
Takie zabawy dodatkowo rozwijają słuchową orientację przestrzenną – tacka do grilla szura 
po podłodze i dźwięk przybliża się do dziecka. Jeżeli wasza tacka nie szura, można 
dodatkowo przyczepić dzwoneczek do pudełka lub inny element wydający dźwięk. Możemy 
też włożyć do pojemnika np. tykający głośno minutnik.
Nawijanie sznurka na rolkę może być trudne dla młodszych i mniej sprawnych dzieci. 
Pamiętajmy by początek sznurka przymocować do patyka lub rolki. Podczas nawijania, palce 
muszę wykonywać wiele drobnych ruchów, można też przyjąć technikę poruszania całą 
„szpulką” – wówczas intensywnie pracuje nadgarstek. Jeżeli jest to za trudne dla dziecka 
wprowadzamy wersję łatwiejszą – przyciągamy sznurek do siebie. I oczywiście pomagamy w 
takim zakresie by zabawa miała satysfakcjonujący finał.
Tą zabawę możemy przeprowadzić także z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością, które 
będzie po prostu potrzebować więcej pomocy z naszej strony, ale może być równie mocno 
zaangażowane emocjonalnie.

Zabawy pozwalające na przebywanie w pozycji horyzontalnej i lub siedzącej 5-30 

min( optymizm) :-)



1) KLASYCZNA ZABAWA W DOKTORA
- potrzebujemy akcesoriów lekarskich typu zabawkowy mały doktor, ale przede wszystkim 
plastrów i bandaży
- kładziemy się w dowolnym miejscu i udajemy wiele chorób....
Najdłuższe terapie: bandażowanie, przyklejanie plastrów, szukanie kleszcza, masaż.

2) WYRYWANIE MARCHEWEK
- kładziemy się na podłodze, mówimy dziecku, że jesteśmy marchewką i, że musi próbować 
wyciągnąć (odkleić marchewkę z ziemi)
- możemy też na siedząco udawać skałę i dziecko próbuje nas ruszyć .

3) KOPCIUSZEK
- do miski wsypujemy dwa różne dotykowo produkty (kukurydza/ kasza) zadaniem jest 
rozdzielanie produktów...

4) FRYZJER
Opcja A
- na kartce rysujemy głowę a szczyt kartki tniemy na paski to będą włosy...
Opcja B
- tniemy kartkę na paseczki zostawiamy tylko wąski pasek u góry, przyklejamy nie pocięty 
koniec taśma do np. stołu
Opcja C
- nacinamy pustą rolkę po papierze toaletowym, które są włosami

zadaniem jest robienie fryzur, strzyżenie/ warkoczyki/ spinki

Opcja dla odważnych i zdeterminowanych – dziecko nas czesze ;-)

5) ŻYWE SREBRO
potrzebujemy dużo piłek, najlepiej różnych
folia aluminiowa
szeroka taśma klejąca
- robimy z piłek srebro( pakujemy piłki w folie potem je rozpakowujemy....)
- kulamy piłeczki do siebie do czasu nudy
- rwiemy folię na kawałki i pozwalamy na łapanie foli przez kawałki taśmy klejącej

6) SZCZYPAWKA
- potrzebujemy klamerek i pluszaka
Przyczepiamy klamerki na maskotkę, dziecko odczepia( możemy też przyczepić klamerki do 
swojego ubrania)
Prosimy o przyczepienie na konkretną stronę i/lub część ciała pluszaka.
Dziecko może przyczepiać również do swojego ubrania (NIE CIAŁA)
DLA OSÓB WRAŻLIWYCH (żeby misia nie bolało) przyczepiamy klamerki do ręcznika lub
poduszki

7) POSZUKIWANIE SKARBÓW ( np. przysmaki)
- możemy bawić się na zasadzie ciepło- zimno
- możemy po prostu schować Kinder Jajko dać dziecku wskazówki i czekać, leżąc .

Kto lubi pizzę? Ręka do góry! - zabawa plastyczno-kulinarna. Możemy zaprosić oczywiście 
dziecko do przygotowania prawdziwej pizzy, ale możemy też zrobić pizzę wielorazowego 

użytku ;-)
Oczywiście składniki do dekoracji możemy zmodyfikować wg własnego pomysłu. Co 
powiecie na pizzę ze śrubkami i nakrętkami? W menu była by pewnie wymieniona jako 



"pizza mechanika" :-). Możemy też zrobić mini pizzerinki używając do tego pokrywek od 
słoików.
Poniżej opis wszystkich etapów
1. Przygotowanie składników do pizzy: groch, ciecierzyca, fasola, goździki, bułka tarta, 
wiórki kokosów.
2. Do przygotowania masy solnej użyłam szklanki mąki pszennej, szklankę soli oraz pół 
szklanki wody.
3. Przygotowałam koło papierowe – odrysowane od talerza wycięte z tekturki.
4. Najpierw wyrobiliśmy ciasto w misce.
5. Następnie pół ciasta wyjęliśmy na tekturowe koło i rozprowadziliśmy je po całym kole.
6. Przygotowaliśmy sos pomidorowy – używając farby plakatowej o kolorze czerwonym i 
odrobiny wody. Ciasto pomalować można używając pędzelka.
7. Kolejnym zadaniem było przygotowanie sera: Do tego użyliśmy wiórek kokosowych, które
namoczyliśmy w żółtej farbie w oddzielnym pojemniczku i posypaliśmy na pizzę z sosem 
pomidorowym.
8. Potem to już zabawa- używając reszty składników posypaliśmy placek z sosem i serem.
 Przy czym fasolę tez postanowiliśmy pofarbować tym razem na kolor zielony.
9. Na koniec posypaliśmy drobną bułką tartą jako sól i pieprz !

ZABAWKI STYMULUJĄCE I AKTYWIZUJĄCE WZROK nie tylko dla 
MALUSZKÓW
Do wykonania ciekawego mobilu wystarczą stare płyty CD, folia samoprzylepna, nożyczki, 
może dziurkacz ozdobny, wieszak i nasza wyobraźnia. Na płytach CD naklejamy różne wzory
i zawieszamy na wstążeczce nad łóżeczkiem dziecka lub w innym miejscu , w którym 
przebywa maluszek. Takie zawieszki są atrakcyjne wzrokowo, zachęcają dziecko do 
patrzenia, śledzenia za poruszającym się lub obracającym elementem, zachęcają do 
wyciągania rączek i chwytania. Tradycyjne, kupione w sklepie mobile często nie 
wystarczająco przyciągają uwagę dziecka, ze względu na zbyt mały kontrast i nasycenie 
kolorów.
Możemy wykorzystać również stare opakowania po jogurtach, butelki po płynach, pojemniki 
po witaminach itp. Takie pojemniki ozdabiamy w kontrastowe wzory. Do środka możemy 
wsypać ziarenka i po zakręceniu będzie to świetna grzechotka. Taką mniejszą buteleczkę 
możemy też zawiesić na głową maluszka jak mobil lub zabawkę, którą można chwytać i 
poruszać w celu uzyskania dźwięku.
Ze starszymi dziećmi takie pojemniki możemy wykorzystać do rozwijanie koordynacji oko-
ręka. Można wrzucać do środka różne mniejsze elementy np. guziki, klamerki, koraliki, 
makaron, fasolę itp. Wykorzystując przygotowane zabawki możemy bawić się np. w 
Kopciuszka i segregować pomieszane ziarenka fasoli i guziki i wrzucać je do osobnych 
butelek, można wymyśleć zabawę w robienie eliksiru siły i wrzucać do butelki różne 
elementy, można je przeliczać np. 3 ziarenka fasoli, która daje moc, 5 guzików, które dają 
radość, 4 klamerki, które dają uśmiech itp.
Z większych butelek np. po płynie można wykonać ludziki. Na butelkach z elementów 
wyciętych z foli ponaklejać oczy, nos buzie, włosy. Każda postać może być inna np. 
uśmiechnięta lub smutna, może mieć duże oczy lub małe itp. Tak przygotowanymi lalkami 
możemy pobawić się w teatrzyk albo wykorzystać do zabawy w kręgle.

Życzę udanej zabawy.

Magdalena Stroiwąs
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