
Zabawy rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne rodzica z dzieckiem. 

W tym wyjątkowym okresie każdy potrzebuje chwili relaksu i zabawy. Warto zadbać 

przede wszystkim o swój komfort psychiczny i fizyczny. Wspólna zabawa jest idealnym 

sposobem na rozładowanie napięć. Ponadto powoduje, że dziecko w bezpiecznych warunkach 

nabiera odporności emocjonalnej. 

Propozycje: 

1. Zabawa w drzewo genealogiczne. 

 Potrzebne materiały: wydrukowane zdjęcia bliższej i dalszej rodziny, duża kartka, klej 

i kredki, ewentualnie farby. Dorosły siada z dzieckiem przy stole, na podłodze, w wygodnym 

miejscu. Pokazuje fotografie rodziny. To czas na wspólne ich oglądanie, opowiadanie 

zabawnych historii związanych z daną osobą, fotografią, opisanie przedstawionych na 

zdjęciach emocji i relacji jakie łączą dorosłego i dziecko z poszczególnymi osobami. 

Następnie dorosły wspólnie z dzieckiem tworzy drzewo rodziny przyklejając zdjęcia w 

ustalonej kolejności a następnie wspólnie je ozdabiają. 

2. Zabawa w memory. 

  Potrzebne materiały: wydrukowane pomniejszone zdjęcia, dwa razy takie same. 

Zdjęcia należy przykleić na kartonik. Następnie wyciąć. W tworzeniu domowego memory 

pomóc mogą wszyscy domownicy. Należy wytłumaczyć dziecku na czym polega zabawa: 

rozkładamy kartoniki obrazkami do dołu, odkrywamy po dwa obrazki. W przypadku 

znalezienia pary można odłożyć ją na bok. W przypadku nie znalezienia pary, kartoniki 

wracają na swoje miejsce. Zabawa kończy się po znalezieniu wszystkich par.  

3. Szukanie gdzie podziały się ulubione zabawki. 

 Potrzebne materiały: kartony, pojemniki, ciekawe miejsca do ukrycia, wyobraźnia 

rodzica oraz ulubione zabawki dziecka. Dorosły pokazuje dziecku zabawkę, informuje, że 

teraz ją schowa z zadaniem dziecka będzie jej znalezienie. Podczas szukania zabawki przez 

dziecko dorosły może podpowiadać dziecku zimno/gorąco. Gdy dziecko odnajdzie zabawkę, 

rodzic i dziecko mogą zamienić się miejscami. Teraz dziecko szuka zabawki. 

4. Wspólny rysunek. 

 Potrzebne materiały: kartka papieru, kredki.   

Wersja łatwiejsza: dorosły wspólnie z dzieckiem ustala jaką wykonają pracę np. rysunek 

domku, rysunek człowieka, rysunek auta itp. Następnie każda z osób po kolei rysuje na kartce 

jeden element rysunku. Rysowanie odbywa się na zmianę aż do zakończenia wspólnej pracy. 

Wersja trudniejsza: dorosły z dzieckiem nie ustala planu wspólnej pracy. Na kartce papieru 

jedna osoba maluje element pracy, którą chce wykonać, następnie druga osoba dodaje coś od 

siebie. Warto sprawdzić co z tego wyjdzie. 

5. Zabawa w zatrzymanie piłeczki. 

 Potrzebne materiały: lekka piłeczka np. pingpongowa. Dorośli z dzieckiem siadają 

przy stole, ręce kładą na udach. Dmuchają w stronę piłeczki. Zadaniem wszystkich jest nie 

doporowadzenie do tego aby piłeczka spadła ze stołu. 

6. Relaksacja 



 Dorosły i dziecko zajmują wygodną pozycję leżącą. Oddychają głęboko. Dorosły 

może puścić relaksującą muzykę, odgłosy przyrody. Wspólnie z dzieckiem odpoczywa i 

rozluźniają swoje ciało. To idealny sposób na chwilowy odpoczynek po zakończeniu 

odrabiania lekcji. 

7. Dla każdego coś miłego. 

 Każda osoba biorąca udział w zabawie odrysowuje na kartce swoją dłoń i wpisuje 

imię. Kartki kładziemy na stole lub chodzimy z nimi po pokoju i wpisujemy sobie nawzajem                          

w narysowanych dłoniach to, co chcielibyśmy powiedzieć miłego właścicielowi kartki. 

Następnie odczytujemy to co jest o nas napisane. 

8. Zgadnij kto to. 

 Na małych kartkach każdy uczestnik wpisuje dwie informacje prawdziwe oraz jedną 

informację nieprawdziwą na swój temat. Nie podpisuje się kartek, następnie zbiera je się do 

pojemnika, czapki itp. Dorosły losuje kartki, czyta zapisane informacje następnie inni 

uczestnicy próbują odgadnąć kto napisał dane informacje. 

Zabawa do wyboru przez dziecko i rodziców  


