
WAKACYJNE PROPOZYCJE DLA KAŻDEGO 

 

                Fajnie byłoby wyjechać na obóz, na camping, do babci na wieś, na wczasy 

z rodzicami... Fajnie, ale nie każdemu się uda. Mam więc propozycje na wakacyjne 

zabawy, żeby nigdy nie padło hasło: „nudzę się”! 

 

1. Pienisty kolorowy wąż 

Spróbujcie stworzyć kolorowe pieniste 

węże. 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 wielu 

emocji. 

 

2. Wojna na gąbkowe kuleczki 

Potrzebujemy gąbki, którą należy pociąć na małe kawałki i zamoczyć w 

wodzie. W ten sposób jest już przygotowana amunicja “na wojnę” 🙂 Kto 

najbardziej mokry, ten przegrywa! 

 

3. Domek na drzewie... domek w ogrodzie... domek w salonie...     

 

 W zależności od pomocy dorosłych to może 

być prawdziwy drewniany domek albo 

namiot rozbity w ogrodzie, albo konstrukcja 

wykonana  tego, co dostępne, albo koc           

i krzesła... najważniejsze, żeby mieć coś      

dla siebie, gdzie można schować się, czytać  

w ciszy lub nocować.  

     

 

 

 



 

4. Domowy pokaz mody  

Buty mamy, kapelusz taty, babci korale... właściwie każda rzecz ma swój 

przekaz. Przebieramy się, udajemy różnych bohaterów... zabawa na długie 

deszczowe godziny. A zdjęcia? Tworzy się historia...  

 

5. Labirynt z tego, co się napatoczy... 

Do budowy labiryntu można 

wykorzystać przedmioty, 

które są wokół nas, 

drewniane tyczki, butelki, 

sznurki, folię streczową, 

bibułę, koła itp. 

Najważniejsze, żeby była to 

konstrukcja, która nie będzie 

nikomu przeszkadzać. A jak 

się bawić? Pomysły są 

nieskończone... 

 

6. Kolorowanie chodnika/przydomowego podjazdu/kamieni 

 

Czego potrzebujesz? Mąki kukurydzianej, wody, 

miski do mieszania, barwników spożywczych, 

pędzelków, pojemników na muffiny lub małych 

plastikowych miseczek. 

Jak przygotować farbę kredową? Wymieszaj    

1 szklankę mąki kukurydzianej z 1 szklanką wo-

dy. Następnie przelej masę do foremek na muffin-

ki  lub do małych plastikowych pojemników.   

Dodaj kilka kropli barwnika spożywczego i goto-

we! Weź  pędzle  w dłonie i pozwól  puścić wodze swojej wyobraźni. 

 

7. Domowe lody dla ochłody 

Przepis na lody owocowe jest banalnie 

prosty – zblenduj wybrane owoce, np. 

arbuza, kiwi, truskawki, przełóż je       

do lodowych foremek, dodaj patyczek         

i zamroź. Niespodzianka dla całej 

Rodziny! 

 

https://mamadu.pl/147433,przepis-na-lody-truskawkowe-w-wafelku-jak-zrobic-lody-truskawkowe


 

8. Obserwacja spadających gwiazd. 

Perseidy to jeden z bardziej regular-

nych rojów meteorów, który obser-

wować można co roku na przełomie 

lipca i sierpnia. To piękne zjawisko 

zwane potocznie jako "spadające 

gwiazdy" . Pamiętajmy, że w dniu,     

w którym przypada maksimum roju da 

się zaobserwować nawet 100 spadków 

w ciągu godziny! Widowisko jest niesamowite, a do jego oglądania nie jest 

konieczny żaden specjalny sprzęt, a jedynie wiedza, kiedy i gdzie najlepiej ob-

serwować Perseidy. Do podziwiania go najlepiej nada się obszar pozamiejski, 

gdzie nie ma w pobliżu dużego źródła światła, które mogłoby zakłócać widok. 

Kluczowa jest też pogoda: nawet w najlepszym miejscu nie dostrzeżemy nic, 

jeśli niebo zajdzie chmurami. Przygotowując się do podziwiania deszczu me-

teorów warto wyposażyć się w ciepłe ubrania i koc, gdyż najlepszą pozycją 

podczas obserwacji jest ta leżąca. Gdzie oglądać Perseidy? Jak już wspomnia-

no wyżej, aby cieszyć się spektaklem na niebie z meteorami w roli głównej, 

konieczne jest odnalezienie miejsca zaciemnionego, z dala od ulicznych latarni 

i neonów.  

Warto przed rozpoczęciem obserwacji przyzwyczaić nasz wzrok do mroku. 

Oko potrzebuje przynajmniej 15 minut, aby przyzwyczaić się do ciemności. 

Oznacza to, że podczas nocy spadających gwiazd zakazane są smartfony i inne 

urządzenia emitujące białe lub żółte światło.  

9. Marionetki i inne stworki 

To nic innego niż domowa zabawa 

w teatr. To na deszczowy dzień.   

Ale kto powiedział, że nie można 

grać na świeżym powietrzu?         

Do tworzenia postaci, lalek, 

kukiełek, marionetek, dekoracji, 

rekwizytów wykorzystujemy to co 

mamy w domu, to co znajdziemy 

podczas spaceru i tworzymy. 

Ekostworki to świetny pomysł na 

niezwykle rozwijającą zabawę. Scenariusz? Pomysły czerpiemy z książek, 

baśni, bajek, opowieści i życia szkolnego. Widownia? Rodzina, koledzy, 

zwierzęta domowe, natura...   

 

 

https://next.gazeta.pl/next/7,172690,26187173,czym-jest-noc-spadajacych-gwiazd-wszystko-co-musisz-wiedziec.html
https://next.gazeta.pl/next/7,172690,26187173,czym-jest-noc-spadajacych-gwiazd-wszystko-co-musisz-wiedziec.html


 

10.  Kamienne opowieści  

 

Wśród drzew, lasów   nad 

jeziorem, na plaży okolice 

zachęcają         do spacerów 

i zbierania szyszek, 

muszelek, czy kamyków.  

Za pomocą pisaków 

tworzymy różne obrazki   

na każdym z zebranych 

kamieni. Czasem to miejsce             

w którym znaleźliśmy 

kamień, innym razem coś   

z czym nam się kojarzy lub 

o czym marzymy. Zabawa 

polega na tym, że losujemy kolejne kamyki lub wybieramy je z rozsypanej 

sterty. Na podstawie wylosowanych kamiennych obrazków tworzymy własną 

opowieść. Taka zabawa niezwykle rozwija mowę, wyobraźnię, wzbogaca 

słownictwo i wprowadza bardzo pozytywny rodzinny nastrój. Można tworzyć 

opowieści nawet całą rodziną lub grupą kolegów, losując kolejno kamyki          

i na podstawie obrazka dodając kolejny elementy historii…  

 

11.  Poszukiwanie skarbów 

Narysuj mapę ogrodu, domu, pokoju itp. 

zaznaczając najbardziej charakterystyczne 

miejsca i nadając im ciekawe nazwy, np. 

półwysep piratów, dom sera, złoty zakątek. 

Poukrywaj tam wielkie i małe skarby. 

Poszukiwacze w każdym z oznaczonych 

miejsc mogą znaleźć drobny upominek 

(lizaka, kolorowankę). Gdy do niego dotrą, 

znajdą wskazówkę, jak znaleźć kolejne, a 

skarb może się znajdować w 5-tym czy 10-tym odnalezionym miejscu. Gra 

może trwać kilka dni i najlepiej bawić się w nią z rówieśnikami.  

 

12.  Domowa orkiestra 

Każdy muzyk szuka w domu instrumentu, na którym chce grać (w granicach 

rozsądku...  Wybieracie miejsce na scenę, robicie próbę i...czas na koncert. 

P.S. Uwaga na sąsiadów :) 



 

13. Golf plażowy  

Na plaży można się pobawić w golfa "rzucane-

go". Należy wykopać mały dołek o średnicy kro-

ku. Następnie należy się odsunąć o 5 kroków. 

Zadaniem uczestnika jest wrzucenie kamyka    

do dołka. Każdy z graczy ma określoną ilość 

szans. Możecie też wrzucać piłeczki lub plusza-

ka. Można też grać w siatkówkę, ringo, tworzyć 

rzeźby z piasku...  

 

14.  Dmuchawce, latawce, wiatr... 

Piękny, kolorowy, z długim ogonem. Podmuch wiatru zaczyna wznosić latawiec wy-

żej i wyżej. Ach co za widok! Można go kupić, ale można też zrobić! 

Lista potrzebnych rzeczy 

 2 proste gałązki – jedna dłużna druga krótsza o 10-15 cm 

 sznurek kilka metrów 

 gazeta – duży arkusz 

 klej 

 nożyczki 

 ołówek 

Na początek przymierzamy gałązki mniej więcej w poło-

wie lub 2/3 wysokości długiego patyka. Związujemy do-

brze je mocnym sznurkiem.. By łatwiej złączyć patyki, 

można je lekko naciąć, by lepiej dolegała do drugiego     

na złączeniu.  

 

 

Podobnie nacinamy  na końcach 

patyki. Około 2 cm od końca 

robimy na każdym wcięcia, by 

sznurek lepiej trzymał się 

patyka. 
 

Odmierzamy sznurek i związu-

jemy na końcach w zrobionych nacięciach. Sznurek musi 

być dosyć sztywno zawiązany. 



 

Na gazecie kładziemy szkielet latawca i odrysowujemy 

jego kontur zostawiając zakładki 3-4 cm. Następnie smaru-

jemy klejem i zakładki zawi-

jamy do środka, sklejając je. 

Gazeta nie może być bardzo 

sztywno naciągnięta, dobrze 

gdy ma odrobinę luzu. 

Między krótkimi bokami za-

wiązujemy sznureczek, tak by 

miał duży luz. Przy złapaniu 

go na środku, od szkieletu la-

tawca powinien być na wyso-

kości około 15 cm. 

Następny sznurek zawiązujemy na końcu latawca, a dru-

gi jego koniec dowiązujemy  do sznurka poprzeczne-

go. Do tak przygotowanego „osznurowania” na środku dowiązć długi około 5 me-

trowy sznurek, za który będziemy trzymać naszego podniebnego smoka.  

Na końcu latawca dowiązujemy sznurek o długości 

około 1,5 m, a na nim z kawałków gazet robimy 

kokardki.  

Teraz można iść wypróbować nasz latawiec na po-

wietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Materac wodny – ta zabawa wymaga zgody Dorosłych! 

 

Wodny materac wykonujemy 

ze zwykłego materaca dmu-

chanego. Wystarczy przez 

otwór wlać do środka wodę, 

najlepiej zrobić to pod więk-

szym ciśnieniem. Ponieważ 

zawór od materaca ma zabez-

pieczenie, trzeba je trochę wci-

snąć do środka i już bez pro-

blemu wlejemy wodę z węża 

ogrodowego do materaca. 

Chwila moment i materac już 

będzie falował wypełniony wodą. Można teraz na nim wypróbować wszelkie 

możliwe ewolucje. Skoki, ślizgi i fikołki… Śmiechom nie będzie końca!  

 

16. Puszczanie łódek, łódeczek, statków... 

Gdzie? W kałuży, 

dużej misce, na ma-

łym stawie (bez-

piecznym!), w wannie... Co? Okręt z papieru, korków, zakrętek, plastikowe zabawki 

młodszego rodzeństwa? Po co? Na wyścigi, siłę dmuchania, zawody z Dorosłymi... 

Kiedy? Kiedy tylko macie ochotę... 

 

 

 

 

 

Pomysłów na zabawę jest dużo, dużo więcej... 

A tu link do piosenki na lato: https://www.youtube.com/watch?v=W-IYD7iMi44  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-IYD7iMi44


 

Pomysły inspirowane stronami:  

            https://www.tatento.pl/a/901/6-pomyslow-na-wakacyjne-zabawy  

https://parenting.pl/10-pomyslow-na-zabawy-na-swiezym-powietrzu 

https://www.lulanko.pl/blog/porady  

https://miastodzieci.pl  

https://mojedziecikreatywnie.pl/    

 

 

WSZYSTKIM ŚWIETLICZAKOM I SYMPATYKOM 

ŚWIETLICY ŻYCZYMY RADOSNYCH, POMYSŁOWYCH 

I UDANYCH WAKACJI.  

BEZPIECZNEGO POWROTU DO SZKOŁY 1 WRZEŚNIA! 

 

Panie: Asia, Basia, Beata, Dorota, Iwona, Marta G., Marta S. i Ola. 

 

  

       

 

https://www.tatento.pl/a/901/6-pomyslow-na-wakacyjne-zabawy
https://parenting.pl/10-pomyslow-na-zabawy-na-swiezym-powietrzu
https://www.lulanko.pl/blog/porady
https://miastodzieci.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/

