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Przygotowujesz imprezę urodzinową dla swojej pociechy? Chcesz, żeby
gości bawili się znakomicie i niczego nie zabrakło, ale obawiasz się, że
dzieci będą się nudzić? Spokojnie ! Pobierz i wydrukuj nasze propozycje
zabaw  i  bądź  spokojna  o  przebieg  przyjęcia.  Zebraliśmy  dla  Was
ponadczasowe zabawy, które idealnie sprawdzą się dla dzieci w każdym
wieku. Poziom trudności dopasuj indywidualnie do wieku uczestników.

Udanej zabawy !

1. Poszukiwanie skarbów/ciepło zimno

Schowaj w domu przedmiot, który będzie w waszej zabawie skarbem (np.
coś  związanego  z  tematem  imprezy,  prezent  dla  solenizanta  lub  dla
wszystkich dzieci w ramach podziękowań, mogą to być także przybory,
które  użyjecie  podczas  kolejnej  zabawy).  Porozkładaj  w  domu  różne
wskazówki:  strzałki,  karteczki  z  podpowiedziami,  które  ułatwią



uczestnikom  odnalezienie  skarbu.  Jak  dzieci  będą  miały  problem  z
odnalezieniem  możesz  użyć  pomóc  im  nakierowując  ich  w  dobrym
kierunku mówiąc „ciepło” lub „zimno”.

2. Kalambury

Napisz na kartkach proste hasła, które jedno z dzieci będzie pokazywać
lub rysować, a pozostali z uczestników będą zgadywać. Ten kto zgadnie
przedstawia kolejne hasło.

3. Głuchy telefon

Jedna osoba wymyśla  jakąś historię  i  przekazuje  ją  „na ucho”  kolejnej
osobie. Ostatnia osoba mówi na głos wszystko co usłyszała.

4. Kolorowa Piniata

Możesz zakupić gotową w sklepie lub przygotować samodzielnie  przed
przyjęciem.  Do  samodzielnego  przygotowania  piniaty  potrzebujesz:



karton,  nożyczki,  klej,  kolorowy  papier  oraz  ulubione  cukierki  (nimi
napełnisz gotową piniatę). Karton udekoruj kolorowym papierem, wsyp do
środka cukierki i zaklej, Gotową piniatę powieś na framudze lub jakimś
haczyku. Dzieci uderzają w piniatę, dzięki czemu wypadają ze środka ich
ulubione cukierki.

5. Taniec z balonami

Włącz ulubioną piosenką i tańczcie z balonami ! Do zabawy wykorzystaj
balony użyte do dekoracji. Dzieci dobierają się  w pary i muszą utrzymać
między  sobą  balon,  bez  użycia  rak.  Wygrywa  para,  która  najdłużej
wytrzyma

6. Rozpoznawanie smaków

Na talerzu ułóż kilka pokrojonych owoców. Dziec z zawiązanymi oczami
kosztują przygotowanych owoców i podają ich nazwę. Do zabawy możesz
użyć  też  innych  smaków np.  słodkich  –  cukier,  czekolada,  gorzkich  –
grejpfrut, kwaśnych – cytryna itp. Ważne ! Upewnij się, że żadne z dzieci



nie mają alergii pokarmowej.

7. Króliczki (zabawa dla dzieci 3-4 letnich)

Włącz ulubioną muzykę podczas,  której dzieci będą kicać po podłodze.
Kiedy  muzyka  umilknie  wołamy:  „Lisek  na  łące!”.  Wtedy  wszystkie
dzieci – króliczki muszą stać nieruchomo dopóki ponownie nie włączymy
muzyki. Króliczki, które się poruszają odpadają z gry.

8. Malowanie twarzy

Do malowania twarzy naprawdę nie potrzeba wielkiego talentu. Wystarczą
specjalne farby lub mazaki, którymi możesz malować po skórze i trochę
wyobraźni. Domaluj wąsika, pokoloruj nosek, domaluj rumieńcie, a dzieci
przemienią się w zwierzątka lub ulubionych bohaterów.

9. Zgadnij co to

Do dużego kartonu lub worka wrzuć różne przedmioty. Dzieci wkładają



rękę  i  nie  patrząc  podglądając,  po  samym dotyku  muszą  odgadnąć  co
znajduje  się  w  środku.  Warto  wybrać  przedmioty,  które  mają  ciekawy
kształt i fakturę. Zabawa rozwija wyobraźnię i sprawdzi się dla dzieci w
każdym wieku. 

10. Pomidor

Gra, którą znają wszyscy. Dzieci siedzą w okręgu, a jedno z nich zadaje
pytania,  a  pozostali  po kolei  odpowiadają  na każde pytanie  „pomidor”.
Podczas  zabawy  trzeba  zachować  powagę,  dlatego  im  bardziej
zwariowane  pytanie  tym lepiej.  Dziecko,  które  się  zaśmieje  odpada  z
zabawy.

Zadbaj o zestaw kredek i kolorowanek, które będą doskonałą alternatywą
dla  dzieci,  które  nie  będą  chciały  brać  udziału  w  organizowanych
zabawach. Zadbaj też o dobrą muzykę. Taniec i śpiew zawsze się sprawdza
! :)


