
gry i zabawy 

edukacyjne w początkowym okresie edukacji

• Witamy
• Najmłodsi

• Gry i zabawy integracyjne
• Zabawy wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny
• Zabawy wspomagające rozwój motoryczny
• Gry i zabawy relaksacyjne

• Starszaki
• Zabawy integracyjne
• Zabawy pobudzające kreatywność
• Gry i zabawy wspomagające rozwój motoryczny
• Zabawy wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny
• Gry i zabawy relaksacyjne

• Klasy młodsze
• Zabawy integracyjne
• Gry i zabawy pobudzające kreatywność
• Gry i zabawy wspomagające rozwój motoryczny
• Zabawy relaksacyjne

• Klasy IV-VI
• Gry i zabawy integracyjne
• Gry i zabawy pobudzające kreatywność
• Gry i zabawy wspomagające rozwój motoryczny
• Gry i zabawy dydaktyczne

• Zakończenie

Gry i zabawy relaksacyjne

1. Wirujące liście

1. Cel zabawy: integracja grupy, rozwój emocjonalno-społeczny, kojarzenie nastroju muzyki i emocji
2. Miejsce: sala przedszkolna
3. Czas: ok. 5 minut

Dzieci chodzą swobodnie po całej sali. Nauczyciel informuje dzieci, że są listkami, poruszającymi się na 
wietrze. Wiatrem jest grana przez nauczyciela muzyka. Jeśli muzyka jest skoczna liście wirują, tańczą i skaczą
na wietrze. Jeśli muzyka jest spokojna, liście łagodnie opadają w dół, bujają się aż w końcu spadają na 
ziemię. Przy skocznej muzyce dzieci skaczą, kręcą się i biegają. Przy spokojnej muzyce dzieci delikatnie bujają
się na boki, kucają, a na koniec kładą się na dywanie. W trakcie zabawy nauczyciel może podpowiadać 
dzieciom co robić.
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2. Podaj mi zabawkę

1. Cel: wyciszenie i uspokojenie dzieci, integracja grupy, nauka zwrotów grzecznościowych
2. Miejsce: dowolne, sala przedszkolna
3. Czas: ok. 5 minut

Dzieci siadają na dywanie w okręgu, zwrócone twarzami do siebie. Zabawie towarzyszy spokojna, 
relaksacyjna muzyka. Jedno z dzieci trzyma w rękach zabawkę np. piłkę lub misia. Podchodzi do wybranego 
przez siebie dziecka i przekazuje mu zabawkę, mówiąc „Proszę Aniu, mam dla Ciebie misia” i dodaje z jakiego
powodu obdarowuje akurat to dziecko np. „bo dzisiaj razem namalowałyśmy piękny obrazek”. Obdarowane 
dziecko odpowiada „Dziękuję” i przekazuje misia kolejnej osobie. Gdy muzyka cichnie, dziecko, które w 
danym momencie trzyma zabawkę, zmienia ją na inną i zabawa trwa dalej.

3. Spacer

1. Cel zabawy: relaksacja dzieci, uspokojenie emocji
2. Miejsce: dowolne
3. Czas: ok. 5 minut

Dzieci chodzą swobodnie po dywanie przy dźwiękach spokojnej muzyki. Nauczyciel wydaje kolejne polecenia:
 chodzimy bardzo zmęczeni, mamy ciężkie ręce i nogi, opuszczamy głowę, stąpamy mocno;
 chodzimy smutni, mamy skwaszoną minę, nie uśmiechamy się;
 chodzimy coraz bardziej weseli, uśmiechamy się do siebie nawzajem;
 chodzimy po gorącym piasku, szybko podskakujemy, żeby piasek nas nie oparzył;
 chodzimy w deszczu, biegniemy coraz szybciej, żeby nie zmoknąć;
 chodzimy z parasolem, wieje silny wiatr, musimy się mocno zaprzeć, żeby wiatr nas nie przewrócił.

Na koniec zabawy wszystkie dzieci siadają na dywanie.

4. Balonik

1. Cel: krótkie rozluźnienie pomiędzy kolejnymi punktami dnia, uspokojenie emocji
2. Miejsce: dowolne
3. Czas: ok. 5 minut

Dzieci stają w dowolnym miejscu. Nauczyciel informuje dzieci, że ich zadaniem będzie zachowywać się jak 
baloniki:
 pompujemy baloniki – dzieci powoli nabierają powietrza nosem;
 baloniki napompowane fruwają po pokoju – dzieci oddychają swobodnie, biegają na paluszkach po sali;
 baloniki opadają na podłogę – dzieci przykucają;
 wieje wiatr i baloniki znów lecą wysoko – dzieci biegają na paluszkach po sali;
 ze zmęczonych baloników uchodzi powietrze – dzieci wolno wypuszczają powietrze nosem, i powoli kładą 
się na dywanie.
Gdy zabawa przeprowadzana jest po raz pierwszy, nauczyciel może bawić się razem z dziećmi i 
demonstrować, jak zachowują się baloniki. Podczas kolejnych zabaw dzieciom wystarczy ustna instrukcja.

5. Jestem robotem

1. Cel: krótkie rozluźnienie pomiędzy zajęciami, rozładowanie emocji
2. Miejsce: dowolne, duża przestrzeń, sala przedszkolna, boisko
3. Czas: ok. 5 – 10 minut



Przy dźwiękach muzyki dzieci
poruszają się po sali udając roboty.
Muzyka jest na przemian żywa,
skoczna i powolna. Gdy jest szybka,
dzieci poruszają się szybko, gdy
wolna – powoli. Gdy muzyka milknie,
dzieci zastygają w bezruchu. Podczas
poruszania się roboty mogą również
wydawać charakterystyczne dla nich
dźwięki.

6. Wyścigi konne

1. Cel: krótkie rozluźnienie pomiędzy
zajęciami, rozładowanie emocji
2. Miejsce: dowolne
3. Czas: ok. 5 minut

Dzieci siadają w okręgu, zwrócone
twarzami do siebie. Nauczyciel siada
pomiędzy dziećmi pokazując razem z
nimi kolejne etapy gonitwy koni:
 konie ruszają z miejsc – uderzamy
powoli otwartymi dłońmi o kolana;
 konie przyspieszają – uderzamy otwartymi dłońmi o kolana coraz szybciej;
 konie galopują – uderzamy szybko pięściami o kolana;
 konie wpadły w kałuże – uderzamy otwartymi dłońmi powoli o kolana i mówimy chlup, chlup, chlup;
 konie przechodzą przez zarośla – uderzamy otwartymi dłońmi w kolana i mówimy szu szu szu;
 konie biegną po kostce brukowej – uderzamy paznokciami o podłogę;
 konie dobiegły do mety – dzieci podskakują i wołają „hura!”.

7. Taniec połamaniec

1. Cel: krótkie rozluźnienie pomiędzy kolejnymi punktami dnia
2. Miejsce: duża przestrzeń, sala przedszkolna, podwórko
3. Czas: ok. 10 – 15 minut

Dzieci tańczą przy dźwiękach skocznej muzyki. Nauczyciel zmienia muzykę i informuje dzieci, w jaki sposób 
mają tańczyć do danej muzyki np.
 tańczymy jak w balecie;
 tańczymy jak hip-hopowcy;
 tańczymy jak tancerze klasyczni;
 tańczymy jak w zespole folklorystycznym;
 tańczymy zumbę;
 tańczymy w parach.

Na koniec nauczyciel mówi: „Tańczymy taniec-połamaniec”. Każde dziecko tańczy swój śmieszny, wymyślony 
taniec. Jeśli dzieci nie wiedzą w jaki sposób tańczyć dany styl taneczny, nauczyciel może im podpowiedzieć 
lub zademonstrować.

8. Skrzynia skarbów

1. Cel: integracja grupy, rozluźnienie emocji, krótkie rozluźnienie pomiędzy kolejnymi punktami dnia



2. Miejsce: sala przedszkolna
3. Czas: ok. 15 minut
4. Przybory: kartonowe pudełko z 
drobnymi prezentami, szarfy z 
napisem „Zdobywca skarbów”.

Nauczyciel przygotowuje dla dzieci 
pudełko, z ukrytymi wewnątrz 
drobnymi prezentami np. figurkami z
kasztanów, kotylionami etc. Każdy 
prezent ma opakowanie z imieniem 
dziecka. Rozpoczynając zabawę, 
nauczyciel informuje dzieci, że w sali
ukryta jest skrzynia pełna skarbów. 
Zadaniem dzieci jest odnaleźć 
skrzynię w sali, zadając 
nauczycielowi pytania np. czy 
skrzynia jest blisko drzwi?, czy 
skrzynia jest między zabawkami? Itd.
Nauczyciel może odpowiadać tylko 
„tak: lub „nie”. Gdy dzieciom uda się 
odnaleźć skrzynię, siadają w okręgu 
na dywanie, zwrócone twarzami do 
siebie. Przekazują sobie skrzynię z 
rąk do rąk i szukają w niej skarbu dla

siebie. Na koniec każde dziecko otrzymuje szarfę z tytułem „Zdobywcy skarbów”.

9. Ile pokaże kostka

1. Cel: integracja grupy, ćwiczenie 
zdolności matematycznych
2. Miejsce: dowolne, duża 
przestrzeń, sala przedszkolna, 
podwórko
3. Czas: ok. 10-15 minut
4. Przybory: kostka do gry

Dzieci chodzą swobodnie po sali przy
dźwiękach muzyki. Gdy muzyka 
cichnie, nauczyciel rzuca kostką. 
Zadaniem dzieci jest dobrać się w 
grupy zgodnie z tym, jaka cyfra 
wypadła na kostce np. jeśli 
nauczyciel wyrzuci cyfrę „3” dzieci 
dobierają się w trójki, jeśli wyrzuci 
„5”, dzieci dobierają się w piątki.

10. Mam chusteczkę haftowaną

1. Cel: krótkie rozluźnienie pomiędzy kolejnymi punktami dnia, integracja grupy
2. Miejsce: dowolne
3. Cel: ok. 10 – 15 minut

Dzieci stają w okręgu, zwrócone twarzami do siebie i łapią się za ręce. Kręcąc się śpiewają piosenkę:
„Mam chusteczkę haftowaną,



wszystkie cztery rogi,
kogo kocham, kogo lubię
rzucę mu pod nogi.
Tej nie kocham, tej nie lubię,
tej nie pocałuję,
a chusteczkę haftowaną Tobie
podaruję”.

Jedno dziecko stoi wewnątrz koła i
trzyma chusteczkę. Chodzi w
przeciwnym kierunku niż pozostałe
dzieci. Na słowa „a chusteczkę
haftowaną Tobie podaruję” - klęka
na jedno kolano przed wybranym
dzieckiem i podaje mu chusteczkę.
Wybrane dziecko wchodzi z
chusteczką do wnętrza okręgu i
zabawa zaczyna się od nowa.

11. Ciuciubabka

1. Cel: integracja grupy, rozwój
motoryczny, rozluźnienie dzieci
pomiędzy kolejnymi punktami dnia
2. Miejsce: dowolne, duża
przestrzeń, sala przedszkolna, podwórko
3. Czas: ok. 15 minut

Jednemu z dzieci zawiązujemy oczy. Pozostałe dzieci prowadzą z nim dialog:
 Ciuciubabko na czym stoisz?
 Na beczce.
 Co w niej masz?
 Sól i kwas.
 To goń Ty nas!
Dzieci się rozbiegają, a dziecko z zawiązanymi oczami musi je złapać.

12. Fala

Cel: krótkie rozluźnienie dzieci, pomiędzy kolejnymi punktami dnia
Miejsce: dowolne
Czas: < 5minut

Dzieci ustawiają się w rzędzie. Na hasło nauczyciela: „Płynie fala!”, pierwsze dziecko podnosi ręce do góry i 
opuszcza je. Gdy pierwsze dziecko zaczyna opuszczać ręce, drugie dziecko podnosi swoje i tak kolejne dzieci, 
aż fala dojdzie do końca rzędu. Potem fala może popłynąć z powrotem od ostatniego dziecka do pierwszego. 
Falę można również wykorzystać jako nagrodę od grupy dla dziecka, któremu uda się wykonać coś lub które 
w danym dniu jest najgrzeczniejsze.
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