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GRY I ZABAWY 
Literatura dla rodziców 

 
 

 

 

 

365 gier i zabaw na każdy dzień roku / [aut. Tom Dahlke ; tł. Monika Michałowska ; 

il. Dorothea Tust, Marc Margielsky]. - Warszawa : Rea, cop.2005. 

 

Obfity zbiór gier i zabaw na każdą okazję dla całej rodziny. Przejrzysty podział wszystkich gier w zależności od pory 

roku i tematyki. 

Wypożyczalnia: 166722  

Zobacz w katalogu 

 

 

Gdy dzieci się nudzą : 500 zabaw dla dzieci w każdym wieku / Di Hodges ; z ang. 

przeł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : Diogenes, 2003. - 474 s. 

Co zaproponować dziecku zamiast przesiadywania przed telewizorem czy komputerem? Jak przyjemnie,  

a jednocześnie pożytecznie i twórczo zorganizować wolny czas naszej pociechy? Książka zawiera mnóstwo sposobów 

na rozwijającą i kształcącą zabawę. Ta niezrównana oferta zajęć uczy - nie tylko maluchy,  

ale uczniów starszych klas szkoły podstawowej - spostrzegawczości, komunikatywności, zręczności, pozwala 

ćwiczyć pamięć, rozwijać wyobraźnię oraz zdobywać wiele innych umiejętności. Prezentowane zabawy można 

zorganizować w każdej sytuacji, wykorzystując przedmioty codziennego użytku, znajdujące się w każdym domu. 

Wypożyczalnia: 179489 

Zobacz w katalogu 

 

 

Krótkie lekcje życia : gry i zabawy / Jamie C. Miller ; il. Cam Clarke. - Warszawa 

: Prószyński i S-ka, 2003. – 175 s. 

Prezentowane gry i zabawy podsuwają rodzicom sposoby przekazywania i wpajania dzieciom takich wartości 

moralnych jak uczciwość, zaufanie do ludzi, wspaniałomyślność i miłość. W trakcie zabaw, dzieci same odkrywają 

te ważne problemy. Większość gier rodzice mogą organizować dzieciom nie tylko w zaciszu domowym, lecz nawet 

podczas jazdy samochodem.   

Wypożyczalnia: 161937  

Zobacz w katalogu 

 

 

 

Paluszkami tak i siak : zabawy paluszkowe z wierszykami / Małgorzata Barańska. - 

Wydanie 3.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 120 s. 

Zaprezentowane w tej książeczce zabawy paluszkowe są nie tylko świetnym sposobem spędzania czasu  

z rówieśnikami lub rodzicami, ale przede wszystkim pomagają doskonalić motorykę małą, czyli sprawność palców 

 i dłoni. Dziecko zapamiętując rymowankę, dodatkowo rozwija uwagę i pamięć słuchową, poznaje nowe słowa 

 i pojęcie rymów. 

Wypożyczalnia: 181700  

Zobacz w katalogu 

 

 

https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400228155/dahlke-tom/365-gier-i-zabaw-na-kazdy-dzien-roku
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222800824166/hodges-di/gdy-dzieci-sie-nudza
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400188379/miller-jamie-c/krotkie-lekcje-zycia
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3223000873495/baranska-malgorzata/paluszkami-tak-i-siak
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Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / Ewa Minor, 

Marcin Minor. - Warszawa : Difin, 2009. – 203 s. 

Książka adresowana do rodziców, opiekunów i osób zawodowo zajmujących się rozwojem dzieci. Jest zbiorem zabaw 

zarówno tych dobrze znanych, jak i autorskich pomysłów, wykorzystywanych i sprawdzonych przez autorów 

 w praktyce. Podpowiada w jaki sposób bawić się z dzieckiem, aby poznawać je, wspierać  

w harmonijnym rozwoju czy pomóc w aktywnościach sprawiających mu trudności. Zabawy i ćwiczenia podzielone 

są pod kątem przestrzeni, dynamiki i możliwości technicznych. Propozycje dotyczą dzieci w wieku od lat dwóch, 

 aż po osoby dorosłe. 

Wypożyczalnia: 169621, 170286 

Zobacz w katalogu 

 

 
Urodzony matematyk / Katarzyna Mitros. - Poznań : Publicat, cop. 2010.  - 176 s. 

 

Książka dla rodziców oraz wychowawców grup przedszkolnych. Autorka udowadnia w niej, że nawet najprostsze 

zabawy mogą mieć walor edukacyjny i wpłynąć na rozwój w mózgu obszarów odpowiedzialnych za zdolności 

matematyczne. Bawiąc się, dziecko nieświadomie zdobywa wiedzę  

o przedmiotach policzalnych i niepoliczalnych, bryłach i figurach płaskich, uczy się segregowania obiektów czy 

zaznajamia z ułamkami. 
 

Wypożyczalnia: 177138  

Zobacz w katalogu 

 

 

 

 

Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. - Gdańsk : 

Harmonia, 2012.  - 173 s. 

Prezentowana publikacja to zbiór zabaw terapeutycznych dla dzieci (np. dla dzieci z autyzmem). Może ona być pomocna 

dla nauczycieli i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą w interesujący i zarazem pożyteczny sposób spędzać czas ze 

swoim dzieckiem. Książka podzielona jest na rozdziały zgodnie z charakterem proponowanych zabaw. Znajdują się tu 

gry i zabawy: ruchowe, manipulacyjne i konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, muzyczno-rytmiczne, tematyczne  

i edukacyjne. Przy każdej zabawie znajdują się informacje o potrzebnych rekwizytach oraz sposobie przeprowadzenia 

aktywności. Dodatkowo zamieszczono wskazówki, o jakie jej elementy należy szczególnie zadbać, aby zabawa miała 

charakter terapeutyczny, a także propozycje modyfikacji zabawy, aby była ona dostosowana do możliwości dziecka  

i cały czas dla niego ciekawa. 

Wypożyczalnia:173512  

Zobacz w katalogu 

 

 
 

Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. - Wydanie III.  - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2018. – 149 s. 

 
Książka zawiera zabawy na powitanie, integracyjne, podejmujące działanie dziecka, relaksacyjne 

 i na pożegnanie. Przy każdym opisie zabawy  adnotacja o celach zabawy. 
Wypożyczalnia: 182273  

Zobacz w katalogu 

 

 

 

 

 

Opisy książek zostały zaczerpnięte od wydawców.   

 

 

https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400254454/minor-ewa/poznanie-przez-dzialanie
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222600710062/mitros-katarzyna/urodzony-matematyk
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400292548/sabik-magdalena/zabawy-dla-dzieci-z-autyzmem
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3223000884422/niewola-dorota/zabawy-integracyjne-i-nie-tylko

