
 Pomysły na pełen atrakcji Dzień Dziecka 

Wiesz już co podarujesz swojemu dziecku w prezencie na Dzień Dziecka? A 
może wolisz uniknąć gorączkowych poszukiwań kolejnych zabawek, bo pokój 
Twojego dziecka jest nimi zapełniony po brzegi? Mamy dla Ciebie alternatywne 
rozwiązanie i trochę pomysłów, żebyście mogli ten dzień świętować razem. 

 

Każda rodzina ma swoje tradycje i sposoby na obchodzenie Dnia Dziecka. Dla 
jednych to okazja na wręczanie wyjątkowych prezentów, dla innych moment na 
wspólne spędzanie czasu w oryginalnych miejscach. Poniżej kilka propozycji 
jak uczcić ten wyjątkowy dzień. Bo choć myśląc o pierwszym czerwca 
najczęściej mamy na myśli najmłodszych członków rodziny, to przecież każdy z 
nas ma w sobie coś z dziecka. Zatem świętujmy razem! 

 

 



Najmłodsi (do 3-5 roku życia) 

Co jest najcenniejszym prezentem dla naszych dzieci? Czas! W dzisiejszym 
zabieganym świecie, każdy wieczór, popołudnie spędzony w gronie rodzinnym 
jest na wagę złota. Niewiele potrzeba, aby Dzień Dziecka uczynić wyjątkowym, 
niekoniecznie wydając fortunę w sklepie z zabawkami. 

1. Artystyczne popołudnie – takie zwyczajne, ale wspólne spędzanie czasu, 
może być bardzo atrakcyjne: zoo z plasteliny, masa solna, origami, malowanie 
farbami, pieczątki z ziemniaków, wyklejanki czy papierowe miasto z 
namalowanymi na kartach papieru drogami (idealnymi dla wszystkich 
posiadanych resorówek), wyłączcie telefon, zamknijcie komputer i poczujcie się 
przez chwilę jak dzieci! 

2. Złów sobie prezent: zapakuj drobiazgi (naklejki, drobne słodycze czy 
zabawki) w taki sposób, aby maluch mógł złowić je na wędkę (możesz ją 
przygotować z kawałka kija, sznurka i spinacza do papieru zamiast haczyka), 
pobawcie się razem w wędkarza! 

3. Magiczne drzewo – pomysł idealny dla posiadaczy własnego ogródka – 
zawieś nocą balony i drobiazgi na gałęziach drzewa, tak aby dzieciaki mogły 
same ściągać sobie niespodzianki. Poranny zachwyt gwarantowany! 

4. Park Wodny – maluchy często uwielbiają się bawić w wodzie. A już 
wspólne pluskanie się z rodzicami to nie lada atrakcja. 

5. Festyn lub teatrzyk – w wielu miastach z okazji dnia dziecka organizowane 
są okolicznościowe festyny albo przedstawienia teatralne skierowane do 
najmłodszych, sprawdź czy coś nie dzieje się blisko Was! 

6. Zabawy sensoryczne – tak zwana ciecz nienewtonowska, którą łatwo 
przygotujesz z mąki ziemniaczanej i wody, to świetna zabawa na naprawdę 
długi czas. Można w niej chodzić, można ją gnieść, lepić i przepuszczać między 
palcami. Inną zabawą sensoryczną może być wspólne tworzenie obrazków z 
kolorowej soli kuchennej (sól wymieszaj z tartą kolorową kredą) na kartkach 
posmarowanych klejem. Można też stworzyć domowy piasek kinetyczny 
mieszając skrobię kukurydzianą z olejem – to świetny materiał budulcowy, 
zawsze wilgotny, łatwo się klei i nie rozsypuje się. 

Średniaki (do 10 roku życia) 

Początek podstawówki to bardzo wymagający czas. Nie wszystkie zabawy dla 
maluchów są już atrakcyjne. Potrzeby wrażeń rosną i choć niektóre atrakcje, jak 
park wodny czy magiczne drzewo, również mogą zachwycić dzieci z tej grupy 
wiekowej, to jednak mamy dla Was kilka innych, atrakcyjnych propozycji: 



1. Wieczór planszówek – lubicie gry planszowe? Na kolejną zawsze znajdzie 
się miejsce na półce, prawda? Może w ramach Dnia Dziecka warto 
zorganizować rodzinny turniej? A na koniec wygrani i przegrani pokrzepią się 
lodami i… znów zagrają ☺ 

2. Wspólne sadzenie roślin – mama, szczęśliwa posiadaczka ogrodu, co roku, z 
okazji Dnia Dziecka, sadzi  ze swoimi pociechami rośliny, które w niedalekiej 
przyszłości będą owocować. Każdy Dzień Dziecka przynosi nowych 
mieszkańców ogródka, a kolejne lata plony z posadzonych roślin. Wspólne 
spędzanie czasu i pyszne owoce – połączenie przyjemnego z pożytecznym 

3. Wesołe miasteczko – choć nie jest to atrakcja dla każdego, jednak spora 
grupa dzieci uwielbia wesołe miasteczka: karuzele, straszne tunele, kolejki, 
krzywe lustra. Rodzice też mogą poczuć się dziećmi, choć raz w roku i wspólnie 
poszaleć w lunaparku! 

4. Wycieczka do lasu, a może podchody lub gra terenowa? – idealnie byłoby 
skrzyknąć większą grupę i wraz z rodzicami innych dzieci przygotować 
niespodziankę. Może w klimacie indiańskim? Albo poszukiwaczy skarbu? Taki 
Dzień Dziecka na pewno długo pozostanie w pamięci. 

5. Wycieczka do innego miasta połączona z atrakcyjnym miejscem 
naukowym – w Warszawie centrum Kopernik, w Gdyni Experyment, w 
Krakowie Ogród Doświadczeń. Przygoda z podróżą w nowe miejsce, połączona 
z edukacją w najbardziej przystępnej i zaczarowanej formie. 

6. Stadnina koni – propozycja dla małych amazonek lub nieletnich 
cowboy’ów – czasem ciężko zorganizować regularną przygodę w siodle. A 
jednorazowa wycieczka może, co prawda tylko rozbudzić apetyt na więcej, 
może być też jednak impulsem do przemyślenia kwestii przyszłorocznych zajęć 
dodatkowych naszego dziecka. Bo może pokochają się z koniem z 
wzajemnością? 

Udanego Dnia Dziecka 


