
 
 

 
 
 
 

 
 

Odrysowywanie Cieni- zabawa motoryczna dla dzieci 
          Czy to słońce, czy światło z lampki każdy punkt świetlny sprawia, że nasze ukochane zabawki 
rzucają cień. A gdyby tak z odrysowanych cieni naszych ulubionych zabawek stworzyć wspólnie z 
dzieckiem rysunek?  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/


 

Zabawa symetryczna to doskonały pomysł na zabawy w domu z przedszkolakiem 
                Pozbierajcie w domu ulubione przedmioty i zabawki ale takie, które mają swoje identyczne 
odpowiedniki. Na środku kartki lub stołu wyznaczamy za pomocą taśmy lub sznurka granicę, a teraz 
możemy zaczynać zabawę. Pełen opis po kliknięciu na tytuł lub zdjęcie. 

 
 
 
 
 

Zabawy dla dzieci w domu w odgadywanie i rozpoznawanie po dotyku 
            Dwa koszyczki, ulubione zabawki zebrane w całym domu i prosta zabawa w odgadywanie 
gotowa. To świetna propozycja na zabawę dla jednego dziecka jak i rodzeństwa.  

 
 
 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/zabawa-symetryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/05/sensoryczne-koszyczki-zabawa-dotykowa/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/zabawa-symetryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/05/sensoryczne-koszyczki-zabawa-dotykowa/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/zabawa-symetryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/05/sensoryczne-koszyczki-zabawa-dotykowa/


Malowanie na soli, czyli zabawa twórcza dla dzieci. 
               Kolorowa woda, barwniki, pipety i sól…tylko tyle wystarczy, żeby dziecko tworzyło 
eksperymentowało i odkrywało jak pięknie łączą się i przenikają kolory. 

 
 

Prosty przepis na masę balonową 
                   To doskonała zabawa sensoryczna, która sprawia wiele radości, a przy okazji dmuchając 
wielkie balony wykonujemy ćwiczenia logopedyczne. 
Aby zrobić masę, potrzebujesz: 

 miski 
 kleju w płynie (2 łyżki) 
 pianki do golenia (2 łyżki) 
 szczypty proszku do pieczenia 
 płynu do mycia naczyń (zaledwie kropelka) 
 płynu do soczewek kontaktowych 
 barwnika spożywczego w płynie. 

Zacznij od wymieszania kleju, pianki, barwnika, płynu do mycia naczyń i proszku do pieczenia. A 
następnie powoli, łyżka po łyżce dodawaj płyn do soczewek, do czasu, aż masa przestanie się 
lepić do ścianek miski. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/01/malowanie-soli-a-moze-sniegu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/masa-balonowa-diy-prosty-glutek/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/01/malowanie-soli-a-moze-sniegu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/masa-balonowa-diy-prosty-glutek/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/01/malowanie-soli-a-moze-sniegu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/masa-balonowa-diy-prosty-glutek/


Rybki z makaronu 

 
 

Foliowy witraż na oknie 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/


Minionki z rolek  na bezludnej wyspie 

 

Budowanie z chrupek 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/minionki-buduja-wyspe/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/chrupkowa-tworczosc/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/minionki-buduja-wyspe/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/chrupkowa-tworczosc/


Poobiednie stworki z recyklingu 

 

Barwienie makaronu i tworzenie korali. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/poobiednie-stworki/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/makaronowa-bizuteria/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/poobiednie-stworki/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/makaronowa-bizuteria/


 

Pacynki wykonane samodzielnie ze skarpetek, czy rękawiczek  

i zabawa w teatrzyk.  

To wspaniała nauka zachowań społecznych, rozwijająca mowę, wyobraźnię i oddziałująca 
terapeutycznie. 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/10/studio-wyobrazni-cartoon-network-12.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/02/ciekawe-prace-plastyczne-techniczne-8.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/10/studio-wyobrazni-cartoon-network-12.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/02/ciekawe-prace-plastyczne-techniczne-8.jpg


Tory przeszkód, zabawy w sieci. 
Rozwijają sprawność fizyczną, równowagę i koordynację, ale również potrafią zając dziecko na dłuższą 
chwilę. 

 

ZABAWA „KRAINA LODU” 

Wydobywanie zabawek ukrytych w lodzie poprzez kucie lodu. 

 
 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/index.php/2014/01/28/w-krainie-lodu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/index.php/2014/01/28/w-krainie-lodu/


 

 

Ciekawe masy plastyczne do zrobienia z dzieckiem w domu 

Masa papierowa 

Masa papierowa, jak sama nazwa wskazuje, zrobiona jest z papieru. Nie jest tak popularna, jak np. masa solna, ale 

zdecydowanie warta polecenia. Dzięki brudnoszarej papce nasze dziecko może przygotować np. wazoniki albo 

figurki, które po wyschnięciu świetnie się maluje. Prawidłowo wykonana masa po wyschnięciu powinna być 

sztywna i nie kruszyć się. 

Składniki na masę papierową 

 kilka gazet (najlepiej zwykłych – grube i błyszczące strony z magazynów nie nadają się) 

 mąka 

 woda 

Przepis na masę papierową 

 rozerwijcie papier na małe kawałeczki, a potem połączcie z ciepłą wodą w misce i całość „pomęczcie” rękoma – 

ostatecznie musi powstać papka z większych kawałków 

 zmiksujcie papkę blenderem 

 odsączcie masę na sitku 

 połączcie ¾ szklanki mąki z ¾ szklanki wody, wymieszajcie i połączcie z masą 

 znowu odsączcie 

Gotowe! 

Uwaga! Do wykonywania miseczek czy wazonów warto użyć różnych form, np. gotowej miseczki. 

Ciecz nienewtonowska 

Ciecz nienewtonowska to kolejna mniej znana propozycja, która sprawia frajdę dzieciom w różnym wieku. Ta 

specyficzna masa jest cieczą, ale nie zachowuje się jak woda – można przy jej pomocy wyrobić różne formy, które 

bez kontaktu z dłońmi szybko tracą kształt. Co ciekawe, im mocniej naciskamy, tym ciecz staje się twardsza. To 

przede wszystkim frajda z samego obcowania z czymś mokrym i lepkim! 

Składniki na ciecz nienewtonowską 

 mąka ziemniaczana (ilość dopasowana do naszych potrzeb) 

 woda (najlepiej dwa razy mniej, niż mąki) 

 opcjonalnie barwnik 

Przepis na ciecz nienewtonowska 

 wsypcie mąkę do wody (nie odwrotnie!) 

 dodajcie barwnik (albo np. kolorowe kawałki krepy) - opcjonalnie, bez barwnika też bedzie świetna zabawa 



Mokry piasek z mąki i oleju 

Obecnie bardzo modny jest tzw. piasek kinetyczny, jednak jego ceny są – umówmy się, niezbyt łaskawe dla 

portfela. Nie musicie jednak rezygnować z zabawy – wystarczy odrobina chęci i możecie przygotować swój 

własny, mokry piasek. 

Składniki na mokry piasek 

 8 szklanek mąki 

 2 szklanki oleju 

 barwnik (najlepiej sprawdzi się tutaj starta na tarce kreda) 

Przepis na mokry piasek 

 Po prostu pozwól dzieciom wymieszać te składniki rączkami, a potem podaj im przeróżne foremki. 

Masa solna 

To najłatwiejsza do przygotowania domowa masa plastyczna z produktów, które są w każdym domu. Do 

przygotowania masy solnej wystarczy mąka, sól i woda. Z gotowej masy solnej można lepić figurki albo 

wykrawać kształty. Gotowe dekoracje można pomalować farbami i zostawić do wysuszenia. Masę solną można 

zabarwić podczas wyrabiania np. barwnikiem spożywczym  albo przyprawami – np. po dodaniu kurkumy masa 

będzie zabarwiona na żółto. 

Składniki na masę solną 

 szklanka mąki 

 szklanka soli 

 ½ szklanki wody  

Przepis na masę solną 

 W misce wymieszaj mąkę z solą a następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj a następnie ugniataj do uzyskania 

jednolitej gładkiej i elastycznej masy. 

Sucha porcelana 

Kiedy tylko przepis na domową masę porcelanową rozniesie się po świecie, ma spore szanse zastąpić masę solną. 

Jest to bowiem cudowna, delikatna rzecz, która nie kruszy się, jest trwała i naprawdę piękna. 

Składniki do przygotowania suchej porcelany 

 2 łyżki skrobi kukurydzianej 

 1 łyżka oliwki 

 pół łyżeczki sody oczyszczonej 

 2 łyżki kleju „wikol” 

Oczywiście jeśli pragniemy, aby masy było znacznie więcej, należy jedynie zwiększyć proporcje składników. 



Przepis na suchą porcelanę 

 wymieszajcie skrobię z oliwką (dokładnie!) 

 dodajcie sodę oczyszczoną 

 mieszając, dodajcie klej 

 zacznijcie ugniatać masę rękoma 

I już – macie gotową, piękną masę. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak szybciutko zabrać się za tworzenie 

dzieł. Masa dość szybko wysycha, a po 12 godzinach mamy już trwałe i twarde efekty naszej pracy. 

Masa a’la ciastolina 

Wszyscy dokładnie wiemy, czym jest ciastolina – nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że można ją robić 

samodzielnie. Zdecydowanie warto spróbować, bo rzecz jest godna polecenia. 

Składniki na domową ciastolinę 

 0,5 szklanki mąki pszennej 

 0,5 szklanki wody 

 0,3 szklanki drobnej soli 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżka oleju 

 barwnik spożywczy  

 aromat zapachowy - opcjonalnie 

 garnek 

Przepis na domową ciastoliną 

 Do garnka wlejcie wodę, dodajcie mąkę, sól, proszek i olej. Rozgrzejcie masę na kuchence, ostudźcie i podzielcie 

na kilka części. 

 Do każdej części dodajcie inny barwnik – i już! 

Warto pamiętać, że masa nie wyschnie, jeśli będzie prawidłowo przechowywana – wystarczy pudełko z pokrywką. 

Masa „sprytna plastelina” 

Oryginalna sprytna plastelina jest – podobnie jak kinetyczny piasek, niezwykle droga. Dlatego warto przygotować 

ją w domu. Efektem waszych starań będzie klasyczny, ciągnący się „glut”, w którym dzieci się po prostu 

zakochają. 

Składniki na sprytną plastelinę 

 klej 

 płyn do prania ( w takich samych ilościach) 

 barwnik i/lub brokat – oba opcjonalnie 

Uwaga! Doświadczenie pokazuje, że nie każdy płyn i nie każdy klej się sprawdza. Podpowiadamy zatem, że efekt 

sprytnej plasteliny z pewnością wyjdzie, jeśli użyjecie płynu „Persil” oraz kleju „Colorino” w płynie. Oczywiście 

możesz także spróbować innych marek. 



Przepis na sprytną plastelinę 

 do miseczki wlejcie klej oraz barwnik i brokat 

 stopniowo, po łyżeczce, dodawajcie płyn do prania i mieszajcie łyżką 

 kiedy masa przestanie kleić się do łyżki, możecie wyjąć ją z miseczki i zagniatać ręką 

Dziecko i zabawa masami plastycznymi 

Zabawa masami plastycznymi to naprawdę świetna zabawa, ale chodzi nie tylko o frajdę. Oto dodatkowe korzyści, 

które odniesie twoje dziecko: 

 obserwując proces tworzenia, twoje dziecko uczy się kreatywności 

 zabawa masą to świetny trening motoryki małej 

 lepienie jest zarazem ćwiczeniem wyobraźni 

 według niektórych źródeł, lepienie z mas plastycznych umożliwia współpracę półkul mózgowych, co prowadzi do 

rozwoju mózgu 

 oczekiwanie na efekt w postaci twarde już masy uczy cierpliwości 

 I już na koniec – to kolejny sposób na spędzenie razem czasu. 

 


