
Gry i zabawy dla dzieci 

 

 

Piękne dawne zabawy dziecięce : propozycje dla dzieci w każdym wieku / 
Durr, Gisela, Stiefenhofer, Martin .- Gdańsk : "Harmonia", 2018 

 

Ten bogato ilustrowany zbiór przedstawia aż 170 rozmaitych zabaw ulubionych przez 

dzieci już od wielu pokoleń. Czytelnik znajdzie tu propozycje zarówno dla dzieci 

młodszych, jak i starszych, zabawy indywidualne oraz zespołowe, a także te, które 

można zrealizować w domu lub w plenerze.  

 

Publikacja zawiera: zabawy z piłką, obręczami, bąkiem i innymi rekwizytami, zabawy 

w berka i chowanego, zabawy w kole i zabawy fantowe, zabawy paluszkowe i 

majsterkowanie, zabawy ze śpiewem i z tańcem, gry sportowe i zawody, rymowanki, 

wyliczanki i zgadywanki, łamańce językowe i gry słowne. 

(z okładki książki) 

 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852901506003/durr-gisela/piekne-dawne-zabawy-dzieciece


 

365 sposobów na nudę / Beta Dawczak.- Poznań : Papilon – Publicat, 2017  

Zabawy i zadania wspierające rozwój dziecka. 

Obszerny zestaw zabaw, gier i ćwiczeń, przeplatanych pomysłami na prace plastyczne 

związane z przygotowaniem najważniejszych świąt i uroczystości. A wszystko 

dopasowane do spontanicznej aktywności dziecka. Z książki można korzystać w 

domu, w przedszkolu, szkole, w świetlicy, na podwórku, podczas wakacji letnich i 

zimowych ferii. Ta różnorodność pozwala na korzystanie z książki przez cały rok - 

kiedy świeci słońce, pada deszcz czy śnieg lub gdy pogoda zmusza nas do pozostania 

w domu. 

(ze wstępu) 

 

 

Księga gier i zabaw na podwórku, w plenerze, w domu / Jane Drake.- 
Kielce : "Jedność", 2012 

 



Znajdziemy tu zabawy grupowe, do których zaprosić można przyjaciół z podwórka, 

jak i gry indywidualne, w które można bawić się z rodzicami, rodzeństwem lub 

samemu. Gry karciane, logiczne, zręcznościowe, ruchowe i wiele innych pomysłów. 

Kiedy świeci słońce, gdy pada deszcz, na wakacyjnej wyprawie i na miejskim 

podwórku – znajdziemy tu zabawy na każdą okazję! 

(z okładki książki) 

 

 

Z muchą na luzie ćwiczymy buzie czyli Zabawy logopedyczne dla dzieci / 
Marta Galewska – Kustra.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2015 

 

Książka pomaga rodzicom dbającym o rozwój mowy i wymowy swoich dzieci, 

uatrakcyjniając tak ważne dla tego rozwoju ćwiczenia sprawności aparatu 

artykulacyjnego. Jednocześnie zachęca do wspólnego czytania i nawiązywania do 

przeczytanych treści w rozmowach, co jest nie tylko atrakcyjnym sposobem 

wspólnego spędzania czasu, lecz także rozwija podstawowe narzędzie 

porozumiewania się, jakim jest język. 

(z okładki książki) 

 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852601337728/galewska-kustra-marta/z-mucha-na-luzie-cwiczymy-buzie-czyli-zabawy-logopedyczne-dla-dzieci
https://allegro.pl/oferta/z-mucha-na-luzie-cwiczymy-buzie-galewska-kustra-7681770442


 

Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Klaus W. Vopel.- Kielce 

: "Jedność", 2009 

Interakcja to współdziałanie i współpraca, to bycie razem! Całe nasze życie polega na 

tym, że jesteśmy z kimś, że od kogoś zależymy i że także nasze działanie wpływa na 

inne osoby. Tak jest w dzieciństwie, w domu rodzinnym, w szkole, potem w pracy, we 

wszelkich związkach i relacjach... Nie jesteśmy samotnymi wyspami i to jest piękne... 

Ale żeby na tych zaludnionych wyspach było miło i przyjaźnie, trzeba nauczyć się 

siebie i innych, a wesołe gry i zabawy są najlepszym sposobem doświadczania 

rozmaitych interakcji. 

(z okładki książki) 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852000657876/vopel-klaus-w/gry-i-zabawy-interakcyjne-dla-dzieci-i-mlodziezy

