
CZYM ZAJĄĆ DZIECKO – POMYSŁY NA 
ZABAWY I AKTYWNOŚCI W DOMU 

 

Czym zająć dzieci w domu, podczas gdy musimy pracować lub wykonywać inne 

codzienne obowiązki? 

W tym artykule skupimy się na podstawowych zasadach, które możecie postarać 
się wprowadzić w domu, by nieco usprawnić jego funkcjonowanie. 

Poniżej znajdziecie listę pomysłów na zabawy, gry i sporty dla dzieci, które można 
uprawiać w domu.  

 Wydrukuj kolorowanki z internetu 

Kolorowanki z internetu to świetna propozycja dla dzieci. Oprócz kolorowanek 
wydrukować możemy również różne gry planszowe, które dzieci mogą wycinać z 
szablonu i pomalować. Jakie to gry? Na przykład takie, które pomogą utrwalić liczby 
rzymskie, tabliczkę mnożenia, naukę słówek. Wydrukować można setki gier, które 
pomogą w domowej edukacji, bo przecież nie ma ciekawszej formy uczenia się 
niż poprzez zabawę. 

Dekoracje domu 

Namów swoje pociechy na przygotowanie dekoracji domu. Inspiracji możecie 
poszukać w internecie. Z pewnością znajdziecie też wiele gotowych szablonów na 
dekoracje okazjonalne, na przykład na zbliżające się urodziny jednego z 
domowników. 

Bransoletki dla przyjaciół i rodziny 

Bransoletki ze sznurka, muliny lub koralików mogą być wspaniałym pomysłem na 
zabawę dla dziecka w domu. Zaangażujmy dzieci w przygotowanie takich 
bransoletek dla najbliższych i przyjaciół. Będzie to dobrą motywacją, a najbliżsi z 
pewnością ucieszą się z prezentów. 

Przestrzeń do pracy dla dzieci 

Dzieci lubią naśladować dorosłych, dlatego, jeśli musisz pracować, pozwól im na 
przygotowanie własnego miejsca pracy. Jeśli będą mały swoje „biurko”, choćby był to 
kawałek regału, to są spore szanse, że zabawa w pracę również je zaangażuje. 



Pokaz mody 

Przygotowanie pokazu mody to prawdziwe wyzwanie. Wyciągnięcie z szafy ubrań i 
stworzenie zestawów na wiosnę lub lato może być hitem domowych zabaw. Sam 
pokaz warto zaplanować na wieczór i uwiecznić go nagraniem. 

 

Zabawki ekologiczne 

Masz w domu niepotrzebne plastikowe butelki, nakrętki, kartony, opakowania czy 
torebki? Poszukaj jeszcze farb i nożyczek i zaproś najmłodszych do stworzenia 
ekologicznych zabawek, dekoracji lub przebrań na bal. 

Internetowy kurs hula-hoop 

Jeśli tylko dysponujesz odrobiną przestrzeni, może to być świetna zabawa dla 
starszych dzieci, ale również dla dorosłych. Na YouTube możemy znaleźć filmiki z 
trikami i kursami hula-hoop online. 



Domowe kręgle 

Domowe kręgle można wykonać z plastikowych butelek. Czynność tę możesz 
powierzyć dzieciom, które pokolorują butelki i przygotują przestrzeń do zabawy. Jako 
kulę możemy wykorzystać piłkę. To wspaniały pomysł na kreatywną aktywność w 
ciągu dnia dla dzieci i wspólną zabawę z rodzicami wieczorem. 

 


