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Zabawy na lato przydadzą się każdemu z nas, bo prędzej czy później usłyszymy od naszej 
pociechy -Mamo nudzi mi się! O ile nuda często budzi kreatywność dziecka i jest wręcz 
wskazana, to jednak czasem i my rodzice możemy wyjść z inicjatywą ciekawej zabawy i 
pomysłu na wspólne spędzanie czasu w domu czy w plenerze. Zobaczcie nasze wakacyjne 
zestawienie różnych zabaw dla dzieci. 
 

                                                 Dział  Malucha 3-latki 

                                  Pienisty kolorowy wąż-bańki mydlane 
Potrzebujecie do tego: 

 miseczkę z wodą i płynem do mycia naczyń,  
 przeciętą plastikową butelkę, 
  kawałek bawełnianej szmatki,  
 gumkę recepturkę i barwniki. 

 Szmatkę zakładamy na przecięty otwór butelki i mocujemy za pomocą gumki. Kocówkę 
butelki ze szmatką moczymy w wodzie z płynem do mycia naczyń. Na mokrą szmatkę 
nakrapiamy barwniki i dmuchamy przez drugi otwór butelki. Już po chwili zauważymy, że 
przez szmatkę zacznie tworzyć się i wydobywać długi pienisty wąż. Zawody kto wydmucha 
dłuższego węża z pewnością dostarczą dzieciom wielu emocji. 
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Przy tworzeniu można także pośpiewać wraz z dzieckiem a tu podpowiedź odnośnie melodii : 

https://wszystkodlasmyka.pl/piosenki-dla-dzieci/spiewajace-brzdace-lisek-lakomczuszek/ 

Tekst piosenki: 

1. Idzie lisek do kurnika 
Lisek łakomczuszek, lisek łakomczuszek 
Na śniadanko zjadłby kurkę 
Bo ma pusty brzuszek, bo ma pusty brzuszek 

Ref: Oj, lisku, lisku 
Wracaj już do lasu 
Oj, lisku, lisku 
Szkoda twego czasu 
Oj, lisku, lisku 
Kurki wciąż biegają 
Oj, lisku, lisku 
Sztuczki twoje znają 

2. Lisek jest spryciarzem wielkim 
Chodzi pomalutku, chodzi pomalutku 
Może czasem do kurnika 
Zajrzeć po cichutku, zajrzeć po cichutku 

Ref: Oj, lisku, lisku 
Wracaj już do lasu 
Oj, lisku, lisku 
Szkoda twego czasu 
Oj, lisku, lisku 
Kurki wciąż biegają 
Oj, lisku, lisku 
Sztuczki twoje znają 

Ref: Oj, lisku, lisku 
Wracaj już do lasu 
Oj, lisku, lisku 
Szkoda twego czasu 
Oj, lisku, lisku 
Kurki wciąż biegają 
Oj, lisku, lisku 
Sztuczki twoje znają 

A przy okazji poeksperymentować Owocowe kostki lodu. 

Taki lód to doświadczenie chemiczne, pyszny dodatek do letniej lemoniady albo wyborna 
letnia zabawa dla malucha. 

Co potrzebujesz żeby zrobić lód z owocami: 

– woda 
– foremki do kostek lodu 
– dowolne drobne owoce – jagody, maliny, itp 
– jadalne kwiaty np. fiołki, bratki, nasturcje czy listki aksamitek 
– listki mięty 

Jak zrobić lód z owocami: 

Wspólnie z maluchem myjemy owoce i zdejmujemy im szypułki. Wkładamy po kilka do 
każdej z przegródek w foremkach do lodu. Wkładamy do zamrażalnika i… czekamy na czary 

Wyjmujemy z zamrażalnika i bawimy się: 

– możemy wrzucić lód do lemoniady 
– możemy bawić się nim w wiaderku lub misce z wodą 
– możemy wystawić na słońce na talerzyku i obserwować jak się topi … ile zabaw można 
wymyśleć z takimi kostkami lodu! 
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                                          Dział Średniaka 4-latki 

                                             Gra w Kapsle 

To zabawa z dzieciństwa  niejednego rodzica co prawda często odbywała się na chodniku 
obok trzepaka i śmietnika, ale jednak jest wspaniałym wspomnieniem. Zasady są proste, 
każdy po kolei, pstryka w swój kapsel, tak aby przesunąć go do przodu, ale żeby nie wypadł z 
trasy. Kto wypadnie wraca na miejsce w którym był przed pstryknięciem i tym samym nie 
przesuwa się dalej. Wygrywa osoba, która pierwsza przekroczy metę. Zamiast kapsli można 
użyć plastikowych zakrętek, każdy ma swój numerek, aby ich nie pomylić.  

  

 

A kiedy dojdziecie już do mety to warto coś pysznego przekąsić. Poniżej apetyczny sposób 
podania sałatki.  

Składniki na sałatkę statek pirata: 

– gruszka 
– melon 
– 50 g koziego sera  
– garść malin 
– łyżka posiekanych orzechów 
– winogrona 

– kiwi 
– ocet balsamiczny 
– oliwa 
– plasterek żółtego sera na żagiel 
– słone paluszki 
– cienkie sznureczki – gumiaczki 

Jak zrobić sałatkę statek pirata: 

Oczywiście najważniejszą rzeczą jest odpowiednie wydrążenie melona. Reszta to już bułka z 
masłem No, nie do końca, bo jeszcze trzeba powalczyć ze zrobieniem masztu z żaglem oraz 
wioseł. 
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Kroimy składniki na sałatkę i mieszamy je w misce, dodając olej i ocet 
balsamiczny.  Składamy wszystkie części naszej „układanki” – umieszczamy sałatkę na statku 
i mocujemy maszt. Wkładamy wiosła. 

Smacznego! 

 

Jeśli jakiś sposobem statek wyjdzie inaczej niż na zdjęciu zaproponujcie swoim pociechom 
pokolorowanie równie apetycznej babeczki. :) 
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                                          Dział Starszaka 5-latki 

                                    Labirynt z recyklingu 
 

          Do budowy labiryntu wykorzystajcie  przedmioty, które są wokół was, drewniane 
tyczki, butelki, sznurki, folię streczową, bibułę, koła itp. Dzieci będą niezwykle 
zaangażowane w tworzeniu labiryntu jak również chętnie podejmą się pokonania go w jak 
najszybszym czasie bez dotykania stworzonych wcześniej przeszkód. 

 
 

Zabawki DIY zrób to sam Latająca Bila 
  Sznurek, dwie przecięte butelki, ewentualnie coś na uchwyty (można użyć druciki 
kreatywne) i gotowe. Prosta zabawka własnej produkcji, która na jakiś czas zajmie ruchowo 
dzieci, najbardziej wymagające.   
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Po tak aktywnej zabawie i Starszakom należy się coś pysznego, dlatego zachęcamy do tworzenia 
orzeźwiających, zdrowych i smacznych lodów arbuzowych. Te lody wyglądają zupełnie jak kawałki 
arbuza, ale są zrobione z 3 różnych owoców. Dlatego są tak rewelacyjne! 

Składniki na lody – arbuzki na patyku 

– 2 szklanki pokrojonego w kostkę arbuza 
– 1 szklanka truskawek 
– 4 łyżki czekoladowych kawałeczków (na pestki) 
– 0,5 szklanki mleka kokosowego (lub krowiego) 
– 1 szklanka obranego kiwi 
– foremki na lody 

Jak zrobić lody – arbuzki na patyku: 

Arbuza i truskawki zmiksuj razem w blenderze. Osobno zmiksuj kiwi.  Wlej do form na lody miks 
truskawkowo-arbuzowy do wysokości 2/3 foremek. Wsyp czekoladowe kawałki. Włóż formy do 
zamrażalnika i odczekaj minimum 30 min. Żeby uzyskać doskonały rezultat w postaci oddzielnych, 
wyraźnych, kolorowych części lodów musisz zamrażać je po kolei i czekać minimum 30 minut zanim 
nalejesz kolejną warstwę. W przeciwnym razie warstwy trochę połączą ze sobą i kolory będą rozmyte. 
Trochę to pracochłonne, ale rezultat jest tego warty! Teraz możesz już wlać warstewkę mleka i znowu 
włożyć do zamrażalnika. Poczekaj minimum 30 min i wlej warstewkę zmiksowanego kiwi. Teraz już 
możesz dołożyć patyczki i włożyć wszystko do lodówki na 5-8 godzin. Smacznego! 
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                                         Kącik Rodzica  

10 rzeczywistych miejsc, które zainspirowały twórców bajkowego 
świata Disneya. 

 

Dzieci uwielbiają bajki Disneya – ten magiczny świat bawi i wzrusza maluchy (choć tak 
naprawdę trzeba przyznać, że i tych nieco starszych również…) na całym świecie od lat. 
Jednak, czy zdajecie sobie sprawę, że wiele miejsc, które oglądamy w tych produkcjach – 
pałace, zamki, domy, wioski, miasteczka i krajobrazy możemy odnaleźć rzeczywiście? 

Twórcy bajek czerpali inspirację z autentycznych budowli i cudów przyrody – oczywiście, 
niekiedy podobieństwo będzie bardziej lub mniej uderzające, ale pobawcie się razem z nami  i 
poszukajcie wspólnych cech tych miejsc! 

Wybierzcie się razem z nami w niesamowitą podróż i dopasujcie urocze miejsca z bajek 
Disneya do ich rzeczywistych inspiracji!  
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Mała Syrenka 

Uroczy zamek księcia Eryka w Małej Syrence został zainspirowany przepięknym Château de 
Chillon nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii. Zamek był używany jako forteca, arsenał, 
więzienie i rezydencja dla hrabiów. 

 
 

Vaiana: Skarb oceanu 

Ten animowany film Disneya opowiada o Moanie, nastolatce, która wyrusza na spotkanie z 
przygodą, by uratować polinezyjską wyspę i jej mieszkańców przed zagładą. Akcja filmu 



10 
 

rozgrywa się około 2000 lat temu na wyspie Motunui, przy czym główną inspiracją dla 
Motunui była Samoa. 

 

Gdzie jest Nemo? 
Nemo zabiera nas w podwodną wycieczkę po Wielkiej Rafie Koralowej, a następnie roztacza 
przed nami malowniczą panoramę australijskiego  Sydney. Szczegółowe 
przedstawienie Sydney Harbour jest wręcz  imponujące! 
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Zaplątani 
Dla twórców Zaplątanych natchnieniem stało się francuskie  sanktuarium Mont Saint-
Michel (Wzgórze Świętego Michała) i zrealizowali swoją wizję  pięknym zamkiem, w 
którym urodziła się Roszpunka. 
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Nowe Szaty Króla 
Mistyczne ruiny miasta Inków – Machu Picchu wznoszące się na wysokości niemal 2500 
metrów  nad poziomem morza w Peru, posłużyły jako inspiracja dla wioski Pacha w bajce 
Nowe Szaty Króla. 
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Odlot 
Z kolei zespół twórców studia Pixar (wchłoniętego przez  The Walt Disney Company) udał 
się do Wenezueli, a ich podróż zakończyła się wycieczką do Angel Falls, najwyższego 
wodospadu na świecie. 
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Dzwonnik z Notre Dame 
Tak, katedra w Dzwonniku z Notre Dame jest naturalnie tą samą  Cathédrale Notre Dame, 
która stoi w sercu Paryża. Kościół jest jednym z najlepszych przykładów francuskiej 
architektury gotyckiej, ze swoimi witrażami i gargulcami. Chociaż tematycznie jest to jeden 
ze smutniejszych filmów Disneya, to reżyser znakomicie pokazał piękno budynku i 
otaczającego go miasta. 
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Śpiąca królewna 
Jedna z najsłynniejszych atrakcji – Zamek Neuschwanstein w Bawarii w Niemczech 
posłużyła jako inspiracja dla zamku Śpiącej Królewny, zarówno w filmie z 1959 roku, jak i w 
samym Disneylandzie. Przed rozpoczęciem budowy  Walt Disney odwiedził tą XIX-wieczną 
romańską budowlę. Tak spodobały mu się jego go jasne kolory, strzeliste wieżyczki i 
majestatyczne otoczenie, że stworzył bajkowy zamek w sercu Disneylandu.  
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Auta 

W filmie Auta roku miasteczko Radiator Springs jest zapomnianym przystankiem wzdłuż 
drogi Route 66. Jednym z istotnych łączników z tym słynnym odcinkiem autostrady jest Dom 
Sztuki Ciała Ramone – przypominający charakterystyczną kawiarnię U-Drop Inn w 
Shamrock w Teksasie. 
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Ralph Demolka 
Ulice i budynki Nowego Jorku pojawiają się w kilku filmach Disneya, zaś  Grand Central 
Terminal stał się inspiracją dla twórców animacji „Ralph Demolka”. Sami zobaczcie, że 
filmowa Centralna Stacja Gier jest łudząco podobna do wielkich wnętrz tego dworca kolei 
podmiejskich. 
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                             Artykuł dla Rodzica ;) 

Jak nauczyć dziecko uprzejmości – magiczne słowa. 

Nie trzeba studiować wielu poradników i robić dziecku wykładów na temat savoir vivre. Jest 
kilka prostych sposobów, by słowa: „przepraszam”, „dziękuję” i „proszę” na stałe 
wprowadzić do słownika naszej pociechy. 

1. Dawać przykład 

– Nie tłumaczyłam córce, dlaczego warto i należy dziękować czy przepraszać. To zadziało się 
naturalnie. Widząc nasze zachowania, obserwując relacje w rodzinie, sama też zaczęła 
używać takich słów – wspomina Magda, mama 4-latki. 

Podobne spostrzeżenia ma Ania, mama 3-latki. – Spotykając sąsiadów, wchodząc i 
wychodząc z budynku poczty, piekarni czy sklepu mówię „dzień dobry” i „do widzenia”. 
Córka wówczas mnie naśladuje. Kiedyś była taka zabawna sytuacja: wychodzimy z piekarni, 
ja zamyślona i zajęta pakowaniem torby. Nagle córka mówi: mamo, nie powiedziałaś pani 
„do widzenia”. Dlaczego?. Uświadomiło mi to, jak bardzo dzieci wzorują się na nas, jakimi 
są bacznymi obserwatorami. To pokazuje również, że warto być konsekwentnym i trzymać się 
ustalonych zasad, bo dzieci same tego potrzebują. Wbrew pozorom, chcą widzieć 
uporządkowany świat, w którym są wyznaczana różne granice i wzory zachowań – dzieli się 
swoimi refleksjami Anna. 
Na nic się zda tłumaczenie, kwieciste mowy i zapewniania, że należy być uprzejmym, jeśli 
sami będziemy okazywać otoczeniu lekceważenie i pokazywać niekulturalne 
zachowania. Dla dziecka dużo ważniejsze są czyny niż słowa. 

2. Stosować zabawy tematyczne 

Jak nauczyć dziecko uprzejmości? Z pomocą przychodzą zabawy tematyczne, zwykle bardzo 
lubiane przez małe dzieci (np. w sklep, przychodnię, bibliotekę czy szkołę). Są świetną okazją 
do ćwiczenia uprzejmości w „praktyce” i w zupełnie naturalny sposób. Wcielając się w role, 
odgrywając scenki możemy uczyć dziecko zachowań społecznych zgodnych z zasadami 
dobrego wychowania. 

3. Rozmawiać 

Jeśli chcemy rozmawiać z dzieckiem o uprzejmości, najlepiej odwoływać się do konkretnych 
sytuacji i zdarzeń z życia wziętych. Co nie znaczy, że należy odtwarzać i przypominać historie 
sprzed roku lub wnikliwie analizować każdy szczegół, każdą nadarzającą się okazję. Chodzi o 
świadome i refleksyjne wychowywanie w ogóle. Jeżeli poświęcamy dziecku czas i uwagę, 
sporo rozmawiamy o różnych kwestiach, to i taka z pewnością pojawi się w tych rozmowach. 
Nie trzeba wprowadzać sztucznej atmosfery i robić wykładów na temat savoir vivre. 

4. Oswajać 

– Kiedyś, podczas zabawy w piaskownicy, moja córka niechcący uderzyła piłeczką inne 
dziecko. Córeczce zrobiło się przykro, że tak zrobiła, spuściła głowę i nic nie powiedziała. 
Później, w domu, postanowiłam odegrać z nią tę sytuację. Ponieważ uwielbia zabawy 
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tematyczne, wcielanie się w role, to bardzo chętnie pobawiła się również „w piaskownicę”. To 
była okazja, żeby poćwiczyć takie słowa, jak proszę, dziękuję i przepraszam. Udając dziecko 
pytałam córkę, czy mogę pożyczyć łopatkę, a gdy się zgadzała, dziękowałam. I na odwrót: 
pożyczając jakiś przedmiot, mówiłam: proszę. A gdy „na niby” przewróciłam jej wiaderko i 
wysypałam piasek, mówiłam: „przepraszam” – opowiada Karolina, mama prawie 3-latki. 

Zabawa w domu i odtwarzanie zaobserwowanych wcześniej sytuacji może być doskonałym 
sposobem na oswajanie dziecka z różnymi zachowaniami. To też okazja to rozwijania empatii 
u dziecka, skupiania się na emocjach towarzyszących dzieciom. 

5. Chwalić, nie krytykować 

Warto chwalić dzieci i utwierdzać je w przekonaniu, że dobrze jest być miłym i uprzejmym, że 
zyskuje nie tylko osoba, dla której jesteśmy mili, ale również my sami dobrze się wtedy 
czujemy. Nie wymagajmy jednak zbyt wiele, nie podnośmy bardzo wysoko poprzeczki. 
Dostosujmy ją do wieku dziecka. To prawda, że pozytywne zachowania i dobre nawyki warto 
pielęgnować od małego, ale jeśli dziecku zdarzy się popełnić błąd lub zapomnieć o uprzejmości 
– nie krytykujmy go i oceniajmy jako niegrzecznego czy złego. Skupmy się na konkretnych 
zachowaniach i emocjach. Pomóżmy dziecku zrozumieć je. Bądźmy cierpliwi. Wówczas sami 
będziemy doskonale wiedzieć, jak nauczyć dziecko uprzejmości. 

 

 

 

 


