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52 propozycje rodzinnych aktywności, 
budujących dobre wspomnienia 

 

1. Wydrukujcie propozycje jednostronnie. 

2. Wytnijcie karteczki i wrzućcie wszystko do miseczki lub czapki. 

3. Kiedy macie wolne popołudnie wylosujcie jedną propozycje i ją wykonajcie. 

4. Nie odkładajcie karteczki z wykonaną aktywnością z powrotem do miseczki lub kapelusza – no 
chyba, że Wam się spodobała i chcecie powtórzyć ją jeszcze raz. 

 

 

 
 

1. Wybierzcie się na leśny 

spacer ze zbieraniem 

ciekawostek. 

2. Wybierzcie się 

w odwiedziny do kogoś. 

3. Poczytajcie dziś ciekawą 

książkę. 

4. Dziś wieczór wspomnień 

– niech Rodzice opowiedzą 

coś o swoim dzieciństwie. 

5. Zróbcie wspólnie deser. 
6. Zagrajcie wspólnie 

w Waszą ulubioną grę. 

7. Poszukajcie w Waszej 

okolicy rzeki, stawu lub 

innego zbiornika wodnego 

i sprawdźcie jakie zwierzęta 

tam żyją. 

8. Zorganizujcie 15 minut 

przytulanek i łaskotek. 

9. Przebierzcie się 

w śmieszne stroje. 

10. Zorganizujcie przyjęcie 

z ciastem i zaproście gości. 

11. Wybierzcie się na 

ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. 

12. Obejrzyjcie rodzinne 

zdjęcia. 
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13. Zadzwońcie do Babci, 

Dziadka lub kogoś innego 

z rodziny i opowiedzcie co 

u Was słychać. 

14. Narysujcie Laurkę dla 

kogoś bliskiego i wyślijcie 

mu tradycyjnym listem – 

dzieci przyklejają znaczek. 

15. Idźcie na piknik. 

16. Nauczcie się wspólnie 

rodzinnej piosenki. 

17. Poszukajcie ciekawych 

zwierząt, jakie można 

zobaczyć w Waszej okolicy. 

18. Idźcie na spacer 

i zbierzcie liście 5 różnych 

drzew, a później zróbcie 

zielnik. 

19. Dziś dzień puszczania 

baniek mydlanych! 

20. Ubierzcie się całą 

rodziną na czerwono 

i zróbcie zdjęcie do albumu 

21. Wywołajcie kilka 

Waszych zdjęć, oprawcie 

w ramki i powieście w 

domu. 

22. Pograjcie 

w ciepło – zimno. 

23. Pobawcie się 

w chowanego – dorośli też 

się chowają. 

24. Pobawcie się 

w zamianę ról. 

25. Upieczcie ciasto. 
26. Zbudujcie namiot 

w domu. 

27. Zasadźcie jakąś roślinkę 

i obserwujcie jak rośnie. 

28. Pobawcie się 

w restaurację. 

29. Zróbcie obrazki za 

pomocą gąbek. 

30. Zróbcie wzajemnie 

swoje portrety. 

31. Zróbcie instrumenty 

z tego co macie w domu 

i pograjcie razem. 

32. Pobawcie się plasteliną. 
33. Ugotujcie razem jakieś 

pyszne danie. 

 



cdw.edu.pl 

 

 

34. Pobawcie się 

w przebieranki. 

36. Zbudujcie miasto 

z kartonów. 

37. Pograjcie balonem 

w siatkówkę. 

38. Zróbcie kręgle 

z maskotek. 

39. Poszukajcie w domu 

skarbu – może Rodzice maja 

jakąś mapę do skarbu. 

40. Zróbcie sobie mnóstwo 

szalonych zdjęć na 

pamiątkę. 

41. Zróbcie pieczątki 

z ziemniaków. 

42. Zorganizujcie domowe 

kino – koniecznie 

z przekąskami. 

43. Sklejcie kilka kartek 

razem i zróbcie wielki 

rodzinny obraz. 

44. Nagrajcie film. 

45. Zróbcie szaszłyki 

z Waszych ulubionych 

owoców. 

46. Pobawcie się w „co to 

jest?” z zawiązanymi 

oczami. 

47. Zróbcie obraz, ale 

zamiast pędzli użyjcie dłoni. 

48. Odwiedźcie jakieś 

ciekawe miejsce. 

 

49. Urządźcie zabawy 

z pianą z płynu do mycia 

naczyń. 

50. Zróbcie jak najdłuższego 

węża z tego co znajdziecie 

w domu. 

51. Zbudujcie zamek z wafli 

tortowych i rozpuszczonej 

czekolady. 

52. Zróbcie plakat – 

wyklejankę z Waszych zdjęć 

i wycinków z gazet. 

 


