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ROZWIJAJĄCE 
RETRO ZABAWY 
PODWÓRKOWE

WODNE 
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  Wianki i bukiety 
Wiosną i latem nawet na miejskich 
podwórkach pojawia się trochę trawy 
i kwiatów, z których można zrobić 
bukiet lub z pomocą dorosłego uwić 
wianek. Można też tam założyć swoją 
minirabatkę, zasadzić na niej roślinki, 
podlewać je codziennie wodą  
z konewki i czule do nich przemawiać.

  Kapsle 
Potrzebna będzie kreda, różnokolo-
rowe kapsle lub plastikowe nakrętki 
i kawałek asfaltu albo równego chod-
nika. Narysujcie kredą szeroki tor z linią 
startu i mety. Każdy gracz wybiera 
kapsel. Zabawa polega na pstrykaniu 
palcami w kapsle tak, by przesuwały 
się do mety. W każdej kolejce gracz 
ma jedno pstryknięcie. Jeśli kapsel 
wypadnie z toru, gracz wraca na start 
i zaczyna wyścig od początku. 

  Klasy albo chłopek 
Potrzebna będzie kreda i kamyk. 
Zaczynamy od narysowania klas – 10 
ponumerowanych pól, układających 
się na kształt „chłopka” (głowa, ramio-
na i tułów). Gra polega na skakaniu na 
poszczególne pola narysowanej kredą 
figury, na jednej nodze, bez stawania 
na liniach. Kamyk na początku każdej 
kolejki rzucamy na kolejne pola  
i zabieramy go, skacząc z powrotem.

  Hops w kałużę! 
Skok w kałużę, najlepiej z rozpędu,  
wywołuje u większości dzieci prawdzi-
wą euforię. Dorośli nie bardzo wiedzą, 
co jest w tym fascynującego, za to 
maluchy w tej zabawie potrafią się 
zupełnie zatracić. Plusk, krople wody 
rozpryskujące się na wszystkie strony, 
nawet mokre nogawki to dla dzieci 
wielka atrakcja. Może chodzi o syndrom 
owocu zakazanego?

  We dwoje raźniej 
Kumpel z podwórka to kultowa postać 
dzieciństwa, z czasów, kiedy nie było 
jeszcze mody na grodzone osiedla.  
Dla jedynaków wyjście na dwór  
to często jedyna okazja do zabawy 
z innymi dziećmi. Do tego, aby razem 
pograć w piłkę, puszczać zajączki  
z lusterka, pogadać o bohaterach 
książek, filmów i gier. Lub sobie usiąść 
i trochę razem pomilczeć.

  Czworonożny przyjaciel 
Wyjście na podwórko to okazja  
do poznania jego czworonożnych 
mieszkańców. Czasem dają się 
pogłaskać, a czasem tylko podziwiać 
z daleka.

zabawy podwórkowe zabawy podwórkowe

   Hula-hop 
Można ustawić je w pionie i toczyć ręką. 
Albo potraktować jako cel, do którego 
można rzucać piłką. Starszym dzieciom 
można pokazać, jak toczyć koło  
za pomocą patyka, biegnąc przed siebie 
tak, by jak najdłużej się nie przewróciło. 
Albo zaprezentować, że da się przez nie 
skakać jak przez skakankę.  
Dziecko w wieku szkolnym może  
spróbować kręcić kołem wokół pasa, 
ręki, a nawet nogi.

PRZYCHODZI TAKI MOMENT, KIEDY STAWIANIE BABEK W PIASKOWNICY PRZESTAJE 
DZIECKU WYSTARCZAĆ, A PLAC ZABAW NIE STANOWI JUŻ DLA NIEGO NAJMNIEJSZEGO 
WYZWANIA. I WTEDY... ZAPROPONUJCIE MŁODEMU CZŁOWIEKOWI ZABAWĘ  
CHODNIKOWĄ – JAK ZA DAWNYCH LAT.

ZABAWA BEZ ZABAWEK JEST NAPRAWDĘ MOŻLIWA. WYSTARCZY POOBSERWOWAĆ 
DZIECI BAWIĄCE SIĘ NA DWORZE. WIELKI ŚWIAT STAJE TAM PRZED DZIECKIEM  
OTWOREM. TO, CO NAM SIĘ WYDAJE CODZIENNE ALBO WRĘCZ ZWYCZAJNE,  
DLA MAŁEGO CZŁOWIEKA WCALE TAKIE NIE JEST. RUSZAJCIE NA DWÓR!

Jeśli szukacie inspiracji  
i pomysłów na podwórko-
we gry i zabawy, koniecznie 
zajrzyjcie tu:
 zabawnik.org
  Zeszyt do pobrania „Gdań-
skie Zabawy Podwórkowe”  
bit.ly/2tAUGtM
 gramniesam.tumblr.com/
 zabawy.zrodla.org/zagraj

                 

  Chodnikowe obrazy 
Malowanie kredą na chodniku... Czy 
jest coś przyjemniejszego? Wreszcie 
można tworzyć z rozmachem, nie 
bojąc się, że wyjdzie się poza linię.

  Podglądanie, zaglądanie 
Tajemniczy ogród znaleźć może nie 
tylko Merry Lenox, bohaterka książki 
Frances Hodgson Burnett. Małemu 
dziecku nawet chaszcze za domem 
wydadzą się tajemnicze. A nuż pośród 
nich mieszka jakiś stwór? Lepiej je 
obserwować z daleka, przynajmniej 
póki jest się zupełnie małym.  
Za kilka lat chaszcze stracą swoją 
magiczną aurę, będą bowiem sięgać 
zaledwie do kolan.

  Ach te ptaki! 
Wróble, gołębie, wrony i kawki 
dość często pojawiają się na 
podwórku. Latem można im 
nalewać wody do miski i robić 
kąpiel, a zimą sypać ziarenka.  
I siedzieć sobie cichutko, 
patrząc, jak wydłubują pokarm 
z karmnika albo opryskują piórka 
wodą. Następnie rozprostowują 
skrzydełka i... odlatują.

DLA MŁODSZYCH DLA STARSZYCH

  Cień, mój cień... 
...chodzi za mną cały dzień. Można go 
gonić, przeskakiwać, a przynajmniej 
próbować to zrobić. Z cieniem nie 
sposób się nudzić. Można z nim nawet 
zagrać główną rolę w teatrze cieni 
albo zapleść ręce tak, aby na ścianie 
lub na chodniku pojawił się królik.

  Widoczek lub sekret 
Wykopcie w ziemi dołek, ułóżcie w nim 
kompozycję z przyniesionych skarbów 
(koralików, muszelek, kamyków, kwiat-
ków) i przykryjcie ją kawałkiem szkiełka. 
Gdy się już napatrzycie, zasypcie skarb 
ziemią. To będzie wasz sekret. A może 
następnego dnia go odszukacie?

  Sznur szczur 
Potrzebny będzie długi sznur lub lina 
i sporo miejsca. Jeden z graczy trzyma 
koniec sznura nisko nad ziemią  
i obraca się z nim dookoła własnej osi. 
Pozostali przeskakują przez co chwila 
sunący pod ich nogami sznur. Komu 
się to nie uda i skusi, 
przejmuje 
sznurek.

  Kamyk do kamyka 
Kamyki można zbierać, robić z nich 
sterty, kupki i barykady. Można ma-
lować je farbami, układać z nich mo-
zaiki, a także, pod opieką dorosłych, 
rzucać nimi do celu. Pod duży kamień 
można ostrożnie zajrzeć i przyglądać  
się wijącym dżdżow-
nicom.
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wodne zabawy
DZIECI UWIELBIAJĄ BAWIĆ SIĘ WODĄ. NIC DZIWNEGO, BO TO WYJĄTKOWO  
FASCYNUJĄCE TWORZYWO. MOŻNA ZA JEGO POMOCĄ WŁASNORĘCZNIE ZROBIĆ  
FALE, TĘCZĘ CZY DESZCZ. POCZUĆ MIŁY CHŁÓD W GORĄCY DZIEŃ, WIELE NAUCZYĆ SIĘ  
O OTACZAJĄCYM ŚWIECIE. I CAŁKIEM ZAPOMNIEĆ O NUDZIE. 

  Ogrodowa tęcza 
Macie ogródek? Zaproście dziecko  
do wspólnego podlewania go wężem 
ogrodowym. Ale nie czekajcie  
do zmierzchu. Przystąpcie do akcji, 
zanim słońce skryje się za horyzontem. 
Pokażcie maluchowi, jak skierować  
pod światło rozproszony strumień 
wody, żeby ukazała się tęcza.

  Znikające obrazy 
Zabierzcie przed dom wiaderko 
z wodą i duży pędzel. Malujcie razem 
wodą po chodniku lub murze. Pocze-
kajcie chwilę na słońce i obserwujcie, 
jak wasze malowidła znikają. 

  Mała myjnia 
Wystarczy postawić w ogródku, 
na balkonie lub na trawniku przed 
domem małą miskę z wodą i gąbką. 
Dziecko z zapałem będzie myło swoje 
autka, wiaderka, piłki, łopatki.  
Na plaży można tak myć w wiaderku 
foremki, kamyki, szyszki, muszelki.

  Bańka za bańką 
Puszczanie, obserwowanie i rozbijanie 
mydlanych kulek to świetna zabawa. 
Maluch może rozbijać unoszące się  
w powietrzu kulki, klaszcząc lub 
przebijając je palcem. Sporo przy tym 
swobodnego ruchu i śmiechu.

  Regaty czas zacząć! 
Flotą mogą być plastikowe i gumowe 
stateczki, ale też pudełka po marga-
rynie, kubeczki po jogurtach, kawałki 
kory. Morzem – woda w misce, 
baseniku czy w wykopanym na plaży 
grajdołku.

  Rzut do celu 
Postawcie na trawie miskę wypełnioną 
wodą i zachęćcie dziecko, by z odległo-
ści dwóch kroków spróbowało wrzucić 
do niej lekką plastikową piłkę. Udało 
się? To teraz rzut z nieco większej odle-
głości! Albo zmiana piłki na mniejszą.

  Łowić każdy może 
Potrzebny będzie zabawkowy  
zestaw małego wędkarza,  
czyli rodzina plastikowych rybek 
i mała wędka zakończona magnesem. 
Wrzućcie rybki do wody i próbujcie je 
złapać na wędkę.  
To dobry trening cierpliwości!

  Oj, będzie deszcz 
Przytrzymajcie małe gęste sitko,  
a dziecku dajcie kubek z wodą i popro-
ście, by polało sitko. Fajny kapuśnia-
czek, prawda? Jeśli weźmiecie durszlak  
z większymi otworami i wiaderko 
z wodą, zrobicie prawdziwą ulewę.

NA UPALNE DNI

ZABAWY W WODZIE I Z WODĄ SĄ  
NIE TYLKO PRZYJEMNE DLA DZIECKA,  
ALE TAKŻE BARDZO ROZWIJAJĄCE.  
DZIĘKI NIM DZIECKO: 

  UCZY SIĘ OBSERWOWANIA;
  MOŻE W ŁATWY SPOSÓB  
 EKSPERYMENTOWAĆ;
  POZNAJE WŁAŚCIWOŚCI PRZEDMIOTÓW;
  ĆWICZY KOORDYNACJĘ WZROKOWO-
-RUCHOWĄ;
  TRENUJE MIĘŚNIE;
  ROZWIJA WYOBRAŹNIĘ;
  UCZY SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ.

SAME PLUSY

Pomysły na zabawy zebrały Katarzyna Gliwińska, 
Małgorzata Welman i Beata Ciepłowska-Kowalczyk 


