
Zabawy dla 2-3 latka ponad 50 
pomysłów 

Źródło: Moje Dzieci Kreatywnie 

 

            W jednym miejscu ponad 50 zabaw dla dzieci od dwóch do 3-4 lat. Wiele 
inspirujących i prostych pomysłów, aby zaciekawić i zająć dziecko lub spędzić ciekawie 
czas z całą rodziną. 

                  Zabawy z 2-3 latkiem to wyzwanie dla wszystkich rodziców maluchy w tym 
wieku, to żywe skarby, ciekawe świata, pragnące każdego dnia nowych doznań… 
Wszelkie zabawki szybko się nudzą, więc musimy znaleźć dla nich nowe zastosowanie 
w ciekawej zabawie. Takie oraz inne pomysły znajdziecie w poniższym zestawieniu. Po 
kliknięciu na zdjęcia przejdziecie do opisu konkretnej zabawy, a przy okazji będzie mi 
bardzo miło jeśli dołączycie do grona moich subskrybentów na You Tube. Jest tam z 
każdym tygodniem więcej inspirujących zabaw przedstawionych na filmach. Jeśli macie 
w domu również młodsze dziecko do zapraszam do przeczytaniu wpisu z zabawami dla 
dzieci w wieku 6-24m. 
                  Zabawy rozwijające motorykę małą, uczące precyzji z elementem 
rywalizacji. Łowienie rybek czyli nawlekanie małych makaroników za pomocą słomki to 
duże wyzwanie dla najmłodszych. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCUL3pISyERtOYcpc1Apsw0A
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/10/zabawy-dla-dzieci-6-24/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/10/zabawy-dla-dzieci-6-24/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/


 
Rysownie, kolorowanie, dorysowywanie, łączenie w pary, szukanie podobieństw i różnic 

to zabawy przygotowujące dziecko na nauki pisania i czytania. 
kliknij i pobierz darmowe szablony do druku 

 
Nauka i zabawa w oparciu o zmysły dostarcza dziecku wielu ciekawych wrażeń. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/nauka-w-oparciu-o-zmysly/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/
http://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/


 
             Zabawy piaskiem kinetycznym lub domowym wykonanym z mąki to co prawda 
często bałagan w domu, ale dla dziecka niezwykle rozwijająca i pobudzająca wyobraźnię 

zabawa. Oczywiście latem zdecydowanie najlepszy piasek jest na podwórku  

 
Wspólne wykonanie pomponików z włóczki. Poznajcie łatwy sposób, a zobaczycie ile 

radości przyniesie waszemu taka wspólna manualna zabawa dziecku. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/babko-babko-udaj-sie/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/jak-zrobic-pompon-na-rolce-od-papieru/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/nauka-w-oparciu-o-zmysly/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/


 
          Prosty przepis na udaną zabawę. Samodzielnie wykonana Piankolina zajmie 
dziecko i sprawi dużo radości na długi czas. Świetna propozycja dla przedszkolaków. 

Kliknij na zdjęcie i przejdziesz do pełnego opisu oraz zobaczysz nasz film z zabawy  

http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/piankolina-masa-plastyczna-przepis/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/jak-zrobic-pompon-na-rolce-od-papieru/


 
Rozwój małej motoryki, wspólne malowanie makaronowych rybek i trening w chwytaniu 

klamerkami. 

 
Pacynki wykonane samodzielnie ze skarpetek i zabawa w teatrzyk. To wspaniała nauka 
zachowań społecznych, rozwijająca mowę, wyobraźnię i oddziałująca terapeutycznie. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/piankolina-masa-plastyczna-przepis/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/


 
Zabawa w oparciu o emocje, rozmowa o emocjach, strojenie różnych śmiesznych min. 

 
Zabawa idealna na letnie dni, malowanie balonami wodnymi. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/malowanie-balonami-wodnymi/
http://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/10/studio-wyobrazni-cartoon-network-12.jpg
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-w-rozpoznawanie-emocji/


 
Lepienie z plasteliny krok po kroku zobacz nasze inspiracje na filmikach. 

 
Jak łatwo zrobić samodzielnie Pana Gniotka, nie uwierzysz jakie to łatwe poznaj nasz 

trik. Po kliknięciu na zdjęcie otworzy się nasza instrukcja krok po kroku wraz z 

filmem  

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/malowanie-balonami-wodnymi/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/


 
Foliowy witraż łatwy sposób na ciekawe malowanie. Obserwowanie jak światło przebija 

się przez barwną szybę jest niezwykłym przeżyciem. 

 
Patyczkowa zabawa manualna wraz z szablonami do druku. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/patyczkowe-zabawy/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/


 
Zabawa labiryntem integracyjnym to świetny pomysł na zabawę dla dwójki lub grupy 

dzieci 

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/labirynt-integracyjny/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/patyczkowe-zabawy/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/labirynt-integracyjny/


Tablica manipulacyjna Montessori. Zabawka DIY, która wspaniale zajmuje najmłodsze 
dzieci pozwalając na trening umiejętności praktycznych takich jak zapinanie czy 

wiązanie. 

 
Rymowanki przeplatanki z elementami ćwiczeń logopedycznych. W artykule możecie 

wydrukować gotowe szablony. 

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/tablica-montessori/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/10/logopedyczne-rymowanki-przeplatanki/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/tablica-montessori/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/10/logopedyczne-rymowanki-przeplatanki/


Muzyczne zabawy czyli tworzenie instrumentów z butelek, pudełek, gumek, to 
zajmujące i bardzo twórcze zajęcie. 

 
Narty domowe czyli koordynacja, rozwój dużej motoryki, równowagi i sprawności to z 

pewnością idealna zabawa dla ruchliwych smyków. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/muzyczne-zabawy/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/02/narciarstwo-domowe/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/muzyczne-zabawy/


 
Zabawy logiczne, dopasowywanie, odrysowywanie, stopniowanie. 

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/zabawy-samochodowe-stopniowanie/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/02/narciarstwo-domowe/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/zabawy-samochodowe-stopniowanie/


Plastikowe kubeczki, butelka, balon i niebanalna zabawka gotowa, to niezła gra dla 
całej rodziny. 

 
Własnoręczne tworzenie pojazdów lub statków z recyklingu… Nie ma tańszej i bardziej 
interesującej zabawy. Taśma, klej, pudełka i maluch tworzy z zapałem wymyślając 
kolejne ulepszenia. 

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/strzelajaca-butelka-gra-zrecznosciowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/strzelajaca-butelka-gra-zrecznosciowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/wodowanie-odek/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/strzelajaca-butelka-gra-zrecznosciowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/wodowanie-odek/


Słynna i znana zabawa w Cymbergaja w wersji domowej, ubaw dla całej rodziny w 
poście czeka filmik. 

 
         Odrysowywanie cieni, to doskonała zabawa na powietrzu jeśli jest słońce, lub w 
domu przy lampce. Zabawa trenuje małą motorykę uczy obserwacji i dopasowywania 
obrazków do konturów. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/cymbergaj-super-zabawa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/cymbergaj-super-zabawa/


 
Wszelkiego rodzaju labirynty w pudełku, logopedyczny labirynt na stole czy na podłodze 

wykonane z masy plastycznej mają tyle zalet, że trudno opisać je w jednym zdaniu. 

 
Zabawa z liściami w odrysowywanie i dopasowywanie kształtów do zarysów na karce to 

idealny pomysł na ciepłe dni na zabawy z 2-3 latkiem. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/nowy-labirynt-tym-razem-w-wersji/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/zabawa-lisciowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/nowy-labirynt-tym-razem-w-wersji/


  

 
Karmienie piłeczkowego stworka uczy precyzji ruchów, rozwija małą motorykę, uczy 

posługiwania się łyżeczką  i daje dziecku dożo satysfakcji. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/karmienie-pieczkowego-stworka/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/zabawa-lisciowa/


 
Zabawa logiczna, układanie według wzory, zabawa z nakrętek, czyli kolejna propozycja 

Handmade. 

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/przekadanka-logiczna-dla-maych-i-duzyc/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/karmienie-pieczkowego-stworka/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/przekadanka-logiczna-dla-maych-i-duzyc/


Wszelkiego rodzaju sortownie, stopniowanie, porównywanie wielkości, ciężaru, 
struktury to elementy poznawcze świata jak również dobra zabawa nawet na szlaku 

górskim  

 
Zabawy z bułką tartą to zarówno ćwiczenia logopedyczne, manualne i przygotowujące 

do nauki pisania oraz czytania. Tania opcja, a możliwości bardzo dużo. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2013/07/P1240660.jpg


 

Klocki Lego Duplo już się znudziły? Zobacz w takim razie jak fajnie można je 
wykorzystać do układania różnych wzorów. W poście czekają gotowe szablony do 
układania. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawa-klockami-inaczej/


 
Gumki recepturki i deseczka z gwoździami? Tak, to jest dopiero ciekawa propozycja 

edukacyjna i nie tylko… 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/najezona-deseczka-czyli-poznajemy/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawa-klockami-inaczej/


 
Nadmuchane lateksowe rękawiczki, a w środku ukryte różne skarby… gwarantuję dużo 

śmiechu i niezapomniane wrażenia  

 
Każde dziecko lubi odrywać i poznawać świat przez doświadczenie. Dlatego 

nasz zestaw eksperymentów domowych z pewnością zaciekawi każdego malucha. 
 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/dzwiekowe-rekawiczki-omawiamy-zmys-suchu/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/najezona-deseczka-czyli-poznajemy/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/dzwiekowe-rekawiczki-omawiamy-zmys-suchu/


 
Zabawa w detektywa, szukanie śladów, dopasowywanie to nie lada wyzwanie dla 

ciekawskich dzieci, a samo przygotowanie do zabawy to już niezła gratka  

 
Twoje dzieci lubią wodę? Zatem zabawa w tor wodny z plastikowych butelek będzie 
strzałem w dziesiątkę. Latem można zbudować taki tor na płocie lub drzewie. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/na-tropie-sladow/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/szalona-zabawa-w-tor-wodny/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/na-tropie-sladow/


 
          Grochojad i transfer grochu,  to ciekawa zabawa ćwicząca buzię i język, a 

jednocześnie pozwalająca zorganizować ciekawą grę. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/somkowa-zabawa-logopedyczna/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/szalona-zabawa-w-tor-wodny/


 
Wszelkie tory przeszkód, zabawy w sieci, nie tylko rozwijają sprawność fizyczną, 
równowagę i koordynację, ale również potrafią zając dziecko na dłuższą chwilę. 

 
Spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa oraz logiczne myślenie, czyli zabawa 

w: Co tu nie pasuje? 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/cos-tu-jest-nie-tak/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/somkowa-zabawa-logopedyczna/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/


 
Edukacyjne kwadraty podłogowe, do tej propozycji przyda się kolorowa taśma 

izolacyjna. 

 
W tym poście czekają gotowe szablony do wydruku, czyli memo samochodowe. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/edukacyjne-kwadraty-podogowe/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/parowanie/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/cos-tu-jest-nie-tak/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/edukacyjne-kwadraty-podogowe/


 
Tęczowe koła to doskonała zabawa dla dzieci w wieku przedszkolnym lub 

wczesnoszkolnym. Zabawa logiczna i dopasowanka z możliwością stopniowania 
trudności. 

  

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/10/teczowe-koa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/09/parowanie/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/10/teczowe-koa/


Zabawka DIY z kartonu dziurawa ścianka. Uczy myślenia, koordynacji i daje dużo 
frajdy. 

 
Wodna dmuchanka to nie tylko świetna zabawa w wodzie, ale również ćwiczenie 

logopedyczne buzi i języka. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/dziurawa-scianka/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/zabawa-logopedyczna-wodna-dmuchanka-i/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/dziurawa-scianka/


 
Propozycja dla fanów motoryzacji, odgadywanie i dopasowywanie marek samochodów. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/zabawa-samochodowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/zabawa-logopedyczna-wodna-dmuchanka-i/


 
     Układanie szeregu sztućców według szablonu, który możecie pobrać z poście. 
Dziecko uczy się obserwacji, trenuje analizę i syntezę wzrokowa, a prawidłowo  i 
samodzielnie wykonane zadnie daje maluchowi poczucie wiary we własne możliwości. 

 
Zabawy lodowe to idealna propozycja zarówno na lato jak i zimę. Kucie lodu, lodowy 

witraż czy lodowe zawody, to niektóre z zabaw 
  

http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/sztucce-do-szergu-bacznosc/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/trzy-zabawy-z-lodem/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/zabawa-samochodowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/sztucce-do-szergu-bacznosc/


 
Klucz do sukcesu, to kolejna propozycja zabawy logicznej w dopasowywanie wraz z 

szablonami do pobrania i wydruku. 

 
            Wspólne lepienie i wykonywanie pięknych dekoracji z masy porcelanowej to 
świetna zabawa i pamiątka na wiele lat. Zobacz jak łatwo wykonać taką masę i ruszajcie 
do wspólnej zabawy i dekorowania. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/03/klucz-do-sukcesu/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/sucha-porcelana-przepis/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/trzy-zabawy-z-lodem/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/03/klucz-do-sukcesu/


 

 
  

Edukacyjna kostka, to nauka cyferek i liczenia w wersji po polsku lub po angielsku. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/05/edukacyjna-kostka/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/sucha-porcelana-przepis/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/sucha-porcelana-przepis/


 
Ziemniaczane pieczątki, to zabawa stara jak świat, ale nadal aktualna i lubiana przez 

wszystkie maluchy. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/06/ziemniaczane-pieczatki/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/05/edukacyjna-kostka/


 
Zabawa w tajemnicze butelki zainteresuje każde dziecko. Prowadzę ją na swoich 

warsztatach i zawsze cieszy się zainteresowaniem. 

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/butelkowe-tajemnice/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/06/ziemniaczane-pieczatki/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/butelkowe-tajemnice/


Zastanawiasz się czasem, co można zrobić z kasztanami oprócz kasztanowych 
ludzików, propozycji zabaw jest co najmniej kilka. Lepienie, liczenie, dodawanie, 
malowanie, wyklejanie i wiele innych inspirujących aktywności. Zamiast kasztanów 
można użyć kamyków, szklanych kulek marbles, szyszek… 
  

 
Poznawanie różnych nasion, ziaren i struktur poprzez dotyk i doświadczenie to 

niezwykle ciekawa aktywność. Zobacz jakie możesz zrobić zabawy z tak 
przygotowanymi woreczkami. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/09/kasztanowe-zabawy/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/02/pamiec-dotykowa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2014/09/kasztanowe-zabawy/


 
              Wspólne malowanie i odciski dłoni, to nie tylko pamiątka, ale również możliwość 
pobudzenia wyobraźni i przekształcenia odcisków w różne postacie lub zwierzęta. 

Podobnie można pobawić się odciskając stopy  

http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/praca-plastyczna-na-swieta-odciski-dloni/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/02/pamiec-dotykowa/


 
Masz w domu plastikowe zakrętki? W takim razie poznaj kilka pomysłów na ich 

wykorzystanie w zabawie. 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/03/nakretkowa-nauka-i-zabawa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/praca-plastyczna-na-swieta-odciski-dloni/


 
Kilka propozycji zabaw z nożyczkami wraz z szablonami do wydruku. 

 
  

 

http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/12/nauka-wycinania/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/03/nakretkowa-nauka-i-zabawa/
http://mojedziecikreatywnie.pl/2015/12/nauka-wycinania/

