
SPOSOBY NA NUDĘ, cz. II 

Gazety  

Jak wykorzystać stare czasopisma bądź gromadzące się broszury reklamowe? 

 

• Papierowa koszykówka – zgnieć papier i stwórz z niego kule. Wraz 

z dzieckiem rzucajcie do celu, jaki sobie wyznaczycie. Tytułowy kosz 

może zastąpić garnek, miska, karton, a także obręcz zrobiona z twoich lub 

dziecięcych ramion. 

• Statki – przypomnij sobie, jak w prosty sposób można zrobić z papieru 

statek lub czapkę. Naucz tego krok po kroku swoje dziecko i włączcie 

papierowe cacko do wspólnej zabawy. Razem puszczajcie statki np. 

w wannie lub w misce. Jeśli wciągną was tego typu prace idźcie poziom 

wyżej i sięgnijcie po origami. 

• Wdech-wydech – podrzyjcie papier na małe kawałki, a następnie przy 

użyciu słomki na wdechu przenoście małe skrawki np. z talerzyka na 

talerzyk. Odwrotną wersją tego zadania jest położenie papierka na dłoni 

i za pomocą siły własnego wydechu wprawienie go w ruch. Aktywności te 

usprawniają rozwój mowy i są ważnym elementem profilaktyki 

logopedycznej. 

 

Włóczki  

Za pomocą kolorowych nitek można wyczarować różne zabawy. 

 



• Pajęczyna – użyj włóczki do stworzenia sieci będącej domowym torem 

przeszkód dla dziecka, a może nawet wszystkich członków rodziny. 

Wykorzystaj stoły i krzesła oraz wszystkie elementy w mieszkaniu, które 

ułatwią przygotowanie sieci do tego wyzwania na gibkość. 

• Wazoniki – Posmaruj butelkę klejem a następnie owijaj ją starannie 

włóczką tworząc kolorowe wzory. W ten sposób powstanie własnoręcznie 

zrobiony wazon. 

• Wyklejanie włóczką – malownicze, wielobarwne prace z włóczki 

mogą powstać także na kartce papieru. Ciekawe efekty daje nakładanie 

włóczki w formie spirali, fal, pasków.  

• Pompon – to jeden z prostszych sposobów na wykonanie puchatej kulki. 

Zwińcie włóczkę na prostokątnym kawałku papieru, na kubku lub innym 

przedmiocie, z którego będzie można ją potem zsunąć. W połowie 

szerokości tak powstałej pętli, w jej poprzek zawiąż ciasno supełek, 

a następnie rozetnij włókna na końcach. Tak powstała wyjątkowa piłka 

może posłużyć do dalszych zabaw lub stać się po prostu zabawką. 

Poduszki  

Nadają się nie tylko do spania! Mają sobą o wiele więcej do 

zaoferowania. 

 

• Masażyki – miękka poduszka nadaje się idealnie pod głowę lub 

brzuszek dziecka, kiedy podsuwa swoje plecy do masowania. Masażyk 

może przybrać wesołą formę opowiastki, której elementy odzwierciedlone 

są za pomocą ruchu (np. „Pisze Pani na maszynie…”). Można 



samemu tworzyć historie i malować je dłońmi na plecach 

dziecka. 

• Mostek – rozłóż poduszki na podłodze. Niech staną się mostem nad 

rwąca rzeką, po którym należy przejść utrzymując równowagę.  

• Przytulanki – za pomocą szalika zwiąż poduszkę w połowie szerokości 

. W ten sposób powstanie maskotka. Nałóż na nią czapkę, a może będzie 

jej pasowała koszulka twojego dziecka? Poduszkowe przytulanki mogą 

stać się przedszkolakami w grupie prowadzonej przez dziecko lub 

zwierzątkami, z którymi należy wyjść na spacer.  

-niegrzeczni/ 

https://dziecisawaz

ne.pl/znalezione-

nie-kradzione-

fragment-ksiazki-

niegrzeczni/ 



– nie kradzione. 

Fragment książki 

“(Nie)grzeczni” 

Znalezione – nie 

kradzione. 

Fragment książki 

“(Nie)grzeczni”  

 

Znalezione – nie 

kradzione. 



Fragment książki 

“(Nie)grzeczni”  


