
Gry i zabawy dla dzieci 

 

 

 

 150 rytmicznych zabaw dla dzieci : spotkanie z muzyką / Nuria 

Trias, Susana Perez ; [il.] Luis Filella ; [tł. Anna Araszkiewicz]. - Poznań, 

"Papilon", [2011]. 

Sygn. WypRz 238565 

Bogato ilustrowany zestaw 150 zabaw muzycznych idealnych do zaaranżowania w domu, 

na zajęciach przedszkolnych i szkolnych. Do książki dołączono płytę z muzyką, którą 

można wykorzystać przy poszczególnych ćwiczeniach.  

Zawarte w książce propozycje zostały inspirowane metodą Émile’a Jaques-Dalcroze’a, 

twórcy rytmiki. Ich celem jest całościowy rozwój dziecka, a propozycje aktywności 

opierają się na słuchaniu muzyki, ekspresji ciała oraz użyciu instrumentów muzycznych. 

 Do trzech odlicz! : zabawy matematyczne / Grzegorz Kasdepke ; il. 

Beata Zdęba. - Wyd. 2. - Łódź : "Literatura", 2009. 

Sygn. WypRz 235575 

Ile to jest: pięć razy pięć? Kalkulator, Komputer i Liczydło - do boju! Chcesz wiedzieć, kto 

wygra? A może wolisz poszukać buta, który zgubiła Stonoga? Albo upiec chrupiące 

trójkąciki i pomóc Linijce w walce z kompleksami? Zabawne opowiastki matematyczne 

przeniosą najmłodsze dzieci w dorosły, fascynujący świat matematyki. Znajdziesz tutaj 

zagadki, łamigłówki, dowcipne opowiadania z przyrządami matematycznymi w roli 

głównej, gry i zabawy, a nawet przepisy kulinarne! 

 

 Gry i zabawy dla dzieci / Małgorzata Cieślak ; il. Joanna Zagner-

Kołat. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2013. 

Sygn. WypRz 240955 



Wspaniała książka, która pozwala uczyć dziecko kreatywności, a także odkrywać jego 

zdolności. Poradnik zawiera kilkaset zabaw, prostych i bardziej skomplikowanych, 

przeznaczonych dla dzieci już od pierwszego miesiąca życia. Autorka wymyśliła je dla 

własnych dzieci i wraz z nimi je przetestowała. To pozycja dla rodziców i opiekunów, 

która nie wymaga posiadania drogich zabawek i sprzętów. Przecież najlepsze zabawy to 

te, podczas których dziecko użyje swojej wyobraźni! Ile radości dają papierowy samolot, 

klocki z pudełek, instrumenty z misek i garnków, kukiełki z ziemniaka czy puzzle wycięte  

z kolorowego opakowania. Czasem niewiele potrzeba, by wyczarować świat, który 

zachwyci malucha. Ponadto każda z opisanych zabaw może być wykorzystana także w 

późniejszym wieku – to inspirujące, kiedy dziecko samo rozwija i udoskonala znaną już 

zabawę. 

 

 Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze 

zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności / Natalia Minge, Krzysztof 

Minge. - Warszawa : "Edgard", 2011. 

Sygn. WypRz 239800 

Czy wiesz, że nowo narodzone dziecko ma większą potencjalną inteligencję niż Leonardo 

da Vinci kiedykolwiek wykorzystał, a nawet trzylatek może już czytać, liczyć lub mówić  

w dwóch językach? Do szóstego roku życia mózg kształtuje się aż w 80% – właśnie 

wtedy następuje rozwój możliwości intelektualnych, jakimi człowiek będzie dysponował 

przez resztę życia. W procesie wspierania rozwoju małego człowieka rodzice mogą 

odegrać naprawdę ogromną rolę, dlatego jeśli chcesz zapewnić dziecku najlepszy start, 

koniecznie sięgnij po ten poradnik. 

Z książki dowiesz się m.in., jak kreatywnie wspomagać rozwój dziecka już od pierwszych 

miesięcy życia, jak w pełni wykorzystać jego wrodzony potencjał i rozwijać zdolności. 

Przekonaj się, że nauka czytania, matematyki czy języków obcych to okazja do 

fantastycznej zabawy i sposób na przyjemne spędzanie czasu. Poznaj unikalne  

i sprawdzone pomysły wspólnych gier i zabaw, których nie znajdziesz w Internecie. 

 

 Jak kształtować umiejętności społeczne : gry i zabawy grupowe dla 

dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ; [tł. Ewa Niezgoda]. - 

Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010. 

Sygn. CzytR 236246, WypRz 236247 

Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. 



80 gier i zabaw - niezastąpione źródło pomysłów dla nauczycieli, wychowawców, 

pedagogów, terapeutów, pracowników świetlic, wychowawców kolonijnych, rodziców oraz 

wszystkich innych osób, które pragną w bezpiecznej atmosferze zabawy pomagać 

dzieciom rozwijać umiejętności społeczne. 

Zawarte w zbiorze gry i zabawy mają różny stopień trudności.. Dzięki proponowanym 

adaptacjom, wybrane gry doskonale nadają się nie tylko dla dzieci w różnym wieku, ale 

również dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo lub z zaburzeniami mowy. Szczególną 

uwagę autorka poświęca dzieciom z zaburzeniami umiejętności społecznych i szkolnych, 

podpowiadając, w jaki sposób dorośli mogą świadomie i umiejętnie pomóc im  

w podejmowaniu kolejnych wyzwań. 

 

 Księga zagadek : zabawa dla rodziny : pytania i odpowiedzi / tekst i 

korekta Zespół redakcyjny. - Warszawa : "SBM", 2013. 

Sygn. WypRz 240316 

Księga zagadek to książka edukacyjna dla całej rodziny. Poświęcona jest różnym 

dziedzinom: życiu zwierząt, dyscyplinom sportowym, życiu na wsi, geografii i kulturze,  

a także nauce i technice. Zawarto tu ciekawe teksty edukacyjne wzbogacone kolorowymi 

zdjęciami oraz zagadki. 

 

 Magia papieru : łamigłówki, zabawy i zadziwiające składanki / 

Pasqual Romano ; [tł. Ewa Pindral]. - Kielce : "Jedność", cop. 2009. 

Sygn. CzytR 234228, WypRz 234229 

Stare gazety, skrawki bibułek, kolorowe paseczki, papierki po cukierkach... Jeżeli myślisz, 

że to są śmieci, to z naszą fantazyjną publikacją szybko zmienisz zdanie... Nie wyrzucaj 

papierowych odpadków - kolorowych czasopism, tekturowych opakowań... Posłużą jako 

świetny materiał do wielu ciekawych prac - wyklejanek, wycinanek, wydzieranek... 

Wesołe zabawy i łamigłówki... Będziesz sypał pomysłami jak z rękawa, a wszystko to 

przy użyciu papieru - jednego z najłatwiej dostępnych materiałów! 

 



 Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę / Brigitte Wilmes-

Mielenhausen ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność" : 

"Herder", 2013. 

Sygn. CzytR 243481 

Rodzice i pedagodzy lubią, gdy dzieci są pewne siebie, potrafią odkrywać i rozwijać swoje 

mocne strony i talenty, śmiało wyrażają własne zdanie, czasami powiedzą "nie" i mają do 

siebie zaufanie. Dzieci z kolei podziwiają silnych bohaterów: starszego i dzielnego brata, 

przyjaciela, który już sam potrafi jeździć na rowerze, koleżankę, która skacze do basenu  

z wysokości jednego metra. Przecież nikt nie chce być tchórzem! 

W tym tomie znajdziemy rytuały i historyjki pomagające dziecku pokonać lęk, dramy, 

ćwiczenia ruchowe i scenki, zabawy rozwijające umiejętność rozwiązywania konfliktów 

oraz ćwiczące zaufanie do siebie, zabawy zachęcające do wspólnego przeżywania 

przygód, podróże w świat fantazji i ćwiczenia relaksacyjne - wszystkie propozycje zabaw 

przewidziane zostały dla dzieci między 3 a 10 rokiem życia. 

 

 Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; 

[przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", 2013. 

Sygn. CzytR 243482 

Uczenie się wielozmysłowe zakłada, że dzieci już od najmłodszych lat zdobywają wiedzę  

„z pierwszej ręki”, dostosowaną do ich indywidualnego tempa rozwoju. Pobudzenie 

wszystkich zmysłów wpływa na kompleksowy, integralny rozwój dziecka. Zabawy 

zebrane w tym tomie zapraszają dzieci do wyrażania zdziwienia, podsłuchiwania, 

wąchania, próbowania różnych smaków, dotykania, poznawania własnego ciała  

i odczuwania. Każdy rozdział został poświęcony jednemu ze zmysłów – wszystkie 

propozycje zabaw przewidziane zostały dla dzieci między 3, a 10 rokiem życia. 

 

 Nowe gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt ; 

[przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", 2013. 

Sygn. CzytR 243483, WypRz 243484 



Nauczyciele i rodzice doskonale wiedzą, jak trudno jest poskromić małego złośnika. 

Często jednak lekceważy się ważną przyczynę agresywnego zachowania, jaką jest brak 

ruchu. Nasze dzieci przebywają w świecie, w którym jest mało miejsca i mało czasu na 

sytuacje pełne przygód i ruchu. Większość pokoi dziecinnych jest malutka i przeładowana 

zabawkami. W książce tej znajdziemy wiele pomysłów na pracę z dziećmi, pozwalających 

pozbyć się nagromadzonej agresji oraz uczących pozytywnego wykorzystania złości. 

Zabawy te mogą pomóc w zapobieganiu agresywnym zachowaniom, w dostrzeżeniu 

niepożądanych postaw oraz w odpowiednim reagowaniu na nie - wszystkie propozycje 

zabaw przewidziane zostały dla dzieci między 3 a 10 rokiem życia. 

 

 Zabawy ruchowe / [red. prowadz. Zofia Makowska ; aut. Iwona 

Grabska i in.]. - Warszawa : "Raabe", cop. 2014. 

Sygn. CzytR 241896 

Zbiór ciekawych i bezpiecznych zabaw ruchowych, rozwijających sprawność 

przedszkolaków. Propozycje zawartych w zeszycie zajęć opierają się na współczesnej 

wiedzy z zakresu rozwoju ruchowego dziecka. Wzbogacono je o: 

- propozycje pomysłowych, nietypowych pomocy do ćwiczeń, 

- wiersze, piosenki, 

- czarno-białe załączniki (pomoce do ćwiczeń, szablony opasek na głowę, karty 

zadaniowe do kserowania itp.), 

- zabawy na każdą porę roku do wykorzystania zarówno w sali, jak i ogrodzie , 

- ćwiczenia dla wszystkich grup wiekowych (podział na dzieci młodsze i starsze). 

W zeszycie znajdują się 52 zabawy. 
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