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ZABAWY W OGRODZIE 

Do zabawy w ogrodzie można wykorzystać różne zabawki oraz przedmioty, które 

znajdują się w każdym domu. Warto przygotować np.: 

 

 piłki, 

 skakankę, 

 paletki, 

 duże kartony, 

 stare prześcieradło, 

 kamienie i pniaki, 

 liny lub sznurek, 

 puste pojemniki po produktach. 

 

Dzieci mają ogromną wyobraźnię, dlatego nie potrzebują skomplikowanych zabawek, 

żeby radośnie spędzić czas. Kreatywne zabawy z prostymi przedmiotami stwarzają 

także wiele okazji dla rodziców, którzy mogą aktywnie włączyć się w zajęcia dzieci i 

inspirować ciekawe pomysły. 

Wiosenny ogród 

Dzieci lubią naśladować zachowania 

dorosłych, dlatego chętnie zaangażują się w 

różne wiosenne prace. Ponieważ używanie 

narzędzi dla dorosłych może być zbyt trudne i 

niebezpieczne dla malucha, warto 

zainwestować w małą łopatkę, motykę lub 

grabie wykonane z tworzywa sztucznego 
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przeznaczonego dla dzieci. Mały ogrodnik ucieszy się, jeśli rodzice pozwolą mu 

wykopać dołek pod małą sadzonkę, podlać nowe drzewko lub kwiatki. 

Zabawy w piaskownicy 

Wolna przestrzeń na piaskownicę znajdzie się 

praktycznie w każdym ogrodzie. Zakup 

niewielkiej piaskownicy nie jest dużym 

wydatkiem, a takie miejsce zabaw dostarczy 

sporo radości przez wiele lat. Piasek pozwala 

na przesypywanie, kopanie dołków i tuneli 

oraz budowanie zamków. Najprostszą 

zabawą jest oczywiście robienie babek. 

Można do tego wykorzystać różne kolorowe 

foremki o ciekawych kształtach, ale sprawdzą się również np. opakowania po jogurtach 

i deserach. Przydadzą się także plastikowe łopatki i grabki. Do piaskownicy mogą trafić 

ulubione zabawki malucha, które nie ulegną zniszczeniu pod wpływem kontaktu z 

piaskiem oraz wodą, np. figurki, lalki z plastiku, itp. 

Starsze dzieci można zaangażować w tworzenie bardziej skomplikowanych budowli. 

Rodzice również powinni włączyć się w lepienie takich kształtów.  

Namiot z prześcieradła 

Zwykłe, stare prześcieradło może dostarczyć wielu godzin zabawy. Dzieci lubią 

wszystkie kryjówki, domki i szałasy. Wystarczy zarzucić materiał na niską gałąź lub 

krzaki, żeby zbudować prosty namiot. Takie 

schronienie będzie świetną podstawą do 

stworzenia różnych gier fabularnych. Trochę 

wyobraźni, a stanie się kryjówką piratów, 

zamkiem lub siedzibą złej czarownicy. Tą samą 

funkcję spełni także duże, kartonowe pudło, 
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szałas zrobiony z desek opartych o ścianę lub stary ogrodowy stół nakryty materiałem. 

Rodzice również powinni angażować się w taką zabawę, wcielając się w różne role. Na 

przykład dorosły jest złym smokiem, który pilnuje skarbu. Dziecko próbuje wykraść 

przedmiot bez budzenia potwora. Jeśli smok się przebudzi, maluch musi jak najszybciej 

uciec i schować się w bezpiecznej kryjówce. 

Gra w piłkę 

Piłka to prosty sposób, żeby zaangażować całą rodzinę w zdrową aktywność na 

świeżym powietrzu. Boisko nie będzie potrzebne - wystarczy kawałek równego 

trawnika. Bramkę można 

zrobić z czegokolwiek - 

wyznaczą ją dwa wiadra, pnie 

drzew, a nawet kawałek 

sznurka. Czym więcej osób 

włączy się do gry, tym lepiej. 

Można podzielić się na 

drużyny, które będą ze sobą konkurować - taka gra nauczy współpracy w zespole. 

Oczywiście trzeba pamiętać, że dobra zabawa jest zawsze ważniejsza od zwycięstwa. 

Tor przeszkód 

Do zbudowania toru przeszkód można wykorzystać praktycznie wszystko - liny, meble 

ogrodowe, butelki po napojach, stary pniak, szyszki i kamienie. 

Jest to świetna zabawa, która pozwoli rozwinąć koordynację ruchową oraz orientację 

w przestrzeni. Z kilku prostych przedmiotów uda się stworzyć ciekawy tor przeszkód z 

różnymi zadaniami. Dwie liny lub kawałki sznurka ułożone równolegle wytyczą ścieżkę, 

po której będzie musiało poruszać się dziecko. Na takiej ścieżce można umieścić różne 

przeszkody: 

 lekkie butelki z plastiku, których nie można przewrócić, 
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 duży kamień lub pniak, który trzeba obejść dookoła, 

 stół ogrodowy - można przeczołgać się pod, 

 kawałek sznurka rozłożony na ziemi - trzeba przejść po nim z rozłożonymi rękami 

i zachować równowagę 

 sznurek rozpięty między dwoma drzewami - można go przeskoczyć lub przejść 

pod bez dotykania 

Dziecko warto zaangażować w projektowanie i 

budowanie takiego toru - będzie to doskonałe 

ćwiczenie dla kreatywności i wyobraźni. Przy 

budowie należy pamiętać o bezpieczeństwie - w 

pobliżu nie mogą znajdować się żadne ostre 

przedmioty, krzaki, czy narzędzia ogrodnicze. 


