
FIZYCZNY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY I POZNAWCZY  
OBSZAR ROZWOJU DZIECKA  

 
Zabawy na świeżym powietrzu 

 
Cel:  
Stymulacja i doskonalenie zmysłów, doskonalenie koordynacji ruchowej, utrzymywanie 

i doskonalenie prawidłowej pozycji (fotel rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, krzesło, siad 

skrzyżny), doskonalenie umiejętności manualnych i ruchowych, usprawnianie rozwoju mowy, 

doskonalenie koncentracji uwagi, pobudzanie wyobraźni, stymulacja twórczego myślenia, 

doświadczanie otaczającej rzeczywistości, budowanie pozytywnej relacji i pogłębianie 

wzajemnej więzi (rodzic – dziecko). 

 

Ruch jest potrzebny do prawidłowego rozwoju, więc warto korzystać z okazji. Zabawy 

ruchowe sprawiają, że kształtuje się poczucie równowagi, sprawność mięśni, precyzja 

ruchów, zręczność. Do tego dziecko wyszaleje się i rozładuje nagromadzoną energię. To 

polepszy jego zdrowie, sen i apetyt. 

 

Oto propozycje zabaw w ogrodzie i nie tylko: 

1. Wrzucanie kamyków do wody – bardzo zajmujące i chłodzące w gorący dzień. Wystarczy 

miska z wodą i kamyczki. Można je wrzucać i obserwować zachowanie wody, można je później 

wyjmować, przekładać. Zajęcie na dłużej. We wspólnej zabawie, można zrobić zawody na 

rzucanie kamyk z pewnej odległości. 

2. Namiot – w namiocie można jeść, bawić się i czytać.  Wcale nie trzeba mieć gotowego 

namiotu – można go zrobić z chusty, koca. 

3. Bańki – świetna zabawa dla maluchów i starszaków. Wydają się takie proste, a tak naprawdę 

wpływają na rozwój motoryczny dziecka, rozwój mowy, a na dodatek taka zabawa, pozwoli, 

co nieco opowiedzieć dziecku o fizyce. 

4. Rzut do celu – można rzucać do celu, do kosza, do narysowanej lub stworzonej np. 

z chusty/koca obręczy. Wystarczą piłeczki lub woreczek. Odległość możesz z czasem 

zwiększać, tak by dziecko miało większą trudność i jednocześnie przybierało inną pozycję do 

rzutu. 

5. Kręgle – z puszek, plastikowych butelek. Wystarczy piłka i zabawa gotowa. 

6. Poszukiwanie skarbu – skarb można ukryć w piasku, pod krzaczkiem. Można po prostu 

zachęcić dziecko do poszukiwania skarbu, jak w zabawie w chowanego, a można stworzyć całą 

historię. Chować karteczki, z kolejnymi wskazówkami, rysować kredą wskazówki itp. 

7. Sadzenie roślin – w ogrodzie, na balkonie, a nawet w domu na parapecie można zasiać 

(wsadzić) np. sałatę czy zioła. Możecie wlać wodę do konewki i podlewać ogródek. 

8.  Gra w piłkę – nożną, ping-pongową czy do tenisa. Wielkość nie ma znaczenia. Pomysły 

zrodzą się same. 



9. Przechodzenie przez linę – nie takie proste jak się wydaje, a bardzo fajne ćwiczenie. Do tej 

zabawy też może przydać się chusta czy guma – wystarczy zawiązać między drzewami, 

krzesłami, tak by była odpowiednio naprężona. Na wysokości dostosowanej do możliwości 

dziecka. 

10. Hamak, huśtawka – dzieci lubią być bujane, huśtane. Do zabawy można wykorzystać koc 

czy prześcieradło. 

11. Zabawa w chowanego – kto nie lubi zabawy w chowanego?  

12. Berek – taka prosta i tyle radości. Spokojnie można ją uznać za trening. 

13. Tor przeszkód – możliwości jest mnóstwo. Może być to tor przeszkód do przejścia na boso 

np. kamyki, piasek, kartki papieru, folia, trwa. Może być to tor do przejazdu rowerkiem np. 

z pachołków, patyków. 

14. Ciepło, zimno – można dodać w zabawie o poszukiwaniu skarbu. 

15. Rower, hulajnoga – rowerek to świetny sposób na kształtowanie dużej motoryki. Podobnie 

hulajnoga, wpłynie na koordynację i rozwój sprawności motorycznej. 

16. Balony – sprawdzą i w domu i na dworze. Do podrzucania, łapania, kopania, szukania. 

Możecie zrobić też balony wodne. 

17. Turlanie i pełzanie – zabawa od wieku niemowlęcego, świetnie wspierająca rozwój 

motoryczny dziecka. Dla starszaka można przygotować koc, z którego może się odwinąć. 

18. Chodzenie po krawężniku – świetne ćwiczenia na równowagę, do wykorzystania przy 

każdym spacerze. 

19. Chodzenie boso – trawa, piasek, kamyczki – świetna stymulacja dla małych stóp. 

20. Wycieczki – wycieczki to zawsze dobry pomysł na wolny dzień. Staw, jezioro, a może 

nieco dłuższa w góry czy nad morze? 

21. Rysowanie kredą na chodniku – tu liczy się nasza kreatywność. 

22. Szukamy czterolistnej koniczyny (a może biedronki?) 

23. Gry planszowe – gra na powietrzu to świetny pomysł. 

24. Badminton – dla maluchów mogą być paletki z rzepami, dla starszych dzieci tradycyjne. 

25. Oglądamy przejeżdżające samochody (pojazdy) – Chłopcy będą wniebowzięci. 

26. Piknik – można coś dobrego zjeść, posiedzieć na kocyku i spędzić czas na sportowo.  

27. Basen – albo wyjście, albo taki mały w przydomowym ogródku dla schłodzenia się. 

Zamiast basenu może być też miska z wodą i kilka kubeczków, konewka.  



28. Trening – bycie na świeżym powietrzu to fajna okazja do treningu. Jeśli nie masz ochoty 

na grę w berka, możesz zaproponować dziecku, ćwiczenia na macie, na trawie. Dzieci zwykle 

wciągają się w takie aktywności. Świetnym pomysłem jest zaplanowanie treningu przez 

dziecko. 

29. Dziecięce piosenki – na dworze to jeszcze lepsza zabawa – możesz wykorzystać do ich 

słuchania taniec i rekwizyty. 

30. Robimy pranie – oprócz wrzucania kamyczków do wody, czy zabawy w basenie możesz 

też zaproponować dziecku robienie prania. Wystarczy ta sama miska, tylko, że z czystą wodą, 

kubek, mydło (nie musi być prawdziwe, może być np. klocek), koszyk z ubraniami. Pokaż 

dziecku, jak prawidłowo wyprać ubranie np. nalać wody do miski, wyjąć brudne ubranie 

z koszyka, włożenie ubrania do miski z wodą, „pranie” mydełkiem, wyjmowanie czystego 

ubrania, suszenie, a na końcu wylanie wody z miski. 

31. Malowanie – a może masz tablicę, na której można rysować, albo sztalugę? Zabawa 

w malarza na świeżym powietrzu, to zupełnie co innego niż w domu. Rysowanie, malowanie 

to zabawy, które bardzo dobrze wpływają na rozwój dziecka i jego małych rączek. Ciekawym 

pomysłem jest malowanie farbami na folii np. grubej malarskiej (można wykorzystać farby do 

malowania palcami). 

32. Kształty chmur – Zabawa nie tylko na dwór, ale też np. na podróż samochodem. 

33. Skakanie po kałużach – zabawa dla odważnych. 

34. Odgadywanie owoców – owoców mamy mnóstwo. Możesz wykorzystać je do omawiania 

ich cech, kształtów, kolorów. Możesz też zawiązać dziecku opaskę na oczach i poprosić, by 

zgadło po jaki owoc sięgnęło/zjadło. 

35. Turlanie w kocu. 

 
  


