
Co zrobić kiedy dziecko się nudzi? 

 

Przedstawiam listę zabaw i gier, które warto wykorzystać kiedy dziecku się nudzi, a 

chwilowo nie mamy do dyspozycji "innych" (nie swoich:)) zabawek czy dużej przestrzeni.  

1. Poproś dziecko, aby wymieniło imiona wszystkich ze swojej klasy/grupy. Będzie 

musiało nieźle wytężyć umysł i tym samym poćwiczyć liczenie, aby upewnić się, że o nikim 

nie zapomniało. 

2. Zabawa w skojarzenia. Polega na tym, że mówisz jakiś wyraz a druga osoba musi dodać 

do niego coś co pasuje np. krowa-mleko, pies-buda, strażak-ogień itd. 

3. Spytaj dziecko jakie dźwięki wydają dane zwierzęta. Takie zadanie można zadać 2 

latkowi, ale także 6 latkowi podnosząc poziom trudności. Oprócz lwa, kotka, krowy czy 

pieska warto przecież poznać inne odgłosy zwierząt np. pandy, żyrafy czy lisa. Jeśli jakiegoś 

nie znacie – koniecznie sprawdźcie na filmikach w Internecie! 

4. Kim jesteś? Poproś by dziecko pomyślało o danej postaci np. super bohaterze, jakimś 

zawodzie czy zwierzęciu. Następnie zadawaj mu pytania, na które będzie mogło tylko kiwać 

głową na tak lub nie! 

5. Naucz dziecko nowego wierszyka. Nie musi być zbyt długi czy tym bardziej 

skomplikowany. Dla dziecka nauka nowego wiersza na pamięć to i  tak nie lada wyzwanie! 

6. Nuć piosenki. Zanuć piosenkę z jakiejś bajki i poproś dziecko, aby zgadło z jakiej. Potem 

odwróćcie role! 

7. Odrysujcie na kartce papieru swoje dłonie. Potem możecie je udekorować długopisem 

np. nanosząc na nie pierścionki, zegarki czy bransoletki albo wymyślny manicure. 

8. Pokaż dziecku zdjęcia, jakie masz w portfelu. Nie tylko te członków rodziny, ale także to 

które masz w dowodzie osobistym czy na dokumencie prawo jazdy. Możesz opowiedzieć 

dziecku historię z nimi związaną, zdradzić ile miałaś wtedy lat itd. 

9. Fikcyjna lornetka. Zwiń kartkę papieru w rulon i daj dziecku, aby użyło go jako lornetki. 

Niech namierzy jakiś obiekt i go opisze np. przy pomocy przymiotników, a ty zgadnij co 

widzi. 

10. Zgadnij na co patrzę. „Namierz” jakiś przedmiot w miejscu, w którym jesteście i 

powiedz dziecku na jaką literę się zaczyna. Jego zadaniem będzie jego znalezienie. 

11. Poćwiczcie czytanie godzin. Masz ze sobą zegarek ze wskazówkami? Świetnie! Zapytaj 

dziecko, która jest godzina, przestaw go i zapytaj ponownie. To świetny trening umysłu. 

Można też zadawać pytania dodatkowe np. jeśli mamy 15:47 to ile minut zostało do 16:00? 

Albo: ile minut mają dwie godziny? 

12. Wymyślcie nową piosenkę. To dziecinnie proste, a zabawy przy tym będzie co niemiara. 

O czym będzie? Kto stanie się jej bohaterem? Jaki refren? To zadanie dla Was! 



13. Przymierzanie biżuterii. Zabawa dla mam i dziewczynek. Pozwól jej poprzymierzać 

swoje pierścionki, zegarek, bransoletki, okulary słoneczne. To zajmie jej czas na dobrych 

kilka minut. 

14. Poproś dziecko, aby zrobiło Ci masaż albo zrób masaż jemu. To mała chwila 

przyjemności, ale jednocześnie coś co zajmie uwagę dziecka. Inna opcja - dla dziewczynek -  

to czesanie włosów :) 

15. Pobawcie się "drobniakami". Masz w portmonetce mnóstwo monet? Poproś, aby 

dziecko ułożyło z nich coś na stole np. węża, wieżę, jakąś budowle czy zwierzę. 

16. Pograjcie w statki. Stara jak świat gra, do której wystarczy jedynie kartka i długopis. To 

świetny czasozabijacz! 

17. Spytaj dziecko kim by chciało zostać gdy dorośnie i dlaczego. Dzieci potrafią zmieniać 

co do tego zdanie z dnia na dzień. Kim chce być dzisiaj? Przekonaj się! I koniecznie dowiedz 

się dlaczego akurat wybrało tę a nie inną profesję. 

18. Pograjcie w "łapki". Jest wiele gier, do których można wykorzystać własne dłonie np. 

wyliczanki-rymowanki czy gry w klaskanie. 

19. Narysuj własny portret z zamkniętymi oczami. Efekt końcowy dzieła może Was 

zaskoczyć i rozbawić :) 

20. Nauczcie się sztuki origami. Na początek możecie wykonać z papieru proste przedmioty 

np. kwiatka, żabkę czy samolot. Dla tych bardziej zaawansowanych są filmiki instruktażowe 

lub turoriale krok po kroku w Internecie.  

 


