
FERIE Z DZIEĆMI-SPOSOBY NA 
ZIMOWY WYPOCZYNEK BEZ NUDY!

Ferie to piękny, zimowy czas, na który wszystkie 
dzieci czekają z utęsknieniem. W natłoku 

codziennych spraw i obowiązków jest to dobry 
moment, aby spędzić trochę czasu w rodzinnym 

gronie. Przerwa od zajęć  sprawia jednak 
nierzadko same problemy. Należy w kreatywny 
sposób zorganizować dzieciom czas wolny, gdyż,
w przeciwnym razie, nasze pociechy spędzą go 

mało efektywnie na kanapie przed telewizorem, 
a powtarzane "Mamo, tato, nudzi mi się" stanie 
się koszmarem zimowego wypoczynku. Aby tak 

się jednak nie stało przedstawiamy kilka 
propozycji które pomogą zatroskanym rodzicom 
znaleźć odpowiednie źródło rozrywki dla swoich 

podopiecznych. 

 
 



NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Lodowisko
Sanki
Kulig
Walka na śnieżki
Lepienie bałwana
Gry terenowe

 
Zabawy na świeżym powietrzu 

uzależnione są od tego, czy pozwala
nam na to typowo zimowa aura. 

Aczkolwiek wyjście na lodowisko czy 
gry terenowe dla dzieci mogą odbyć 

się niezależnie od pogody. Dzieci 
uwielbiają ferie aktywne, więc 

rodzice powinni trzymać kciuki za 
śnieżny klimat urlopu. Przykładowe 

zabawy na poza domem są 
wszystkim dobrze znane:

 

 
 

https://pozytywka.com/atrakcje/adrenalina;c,16


ZAJĘCIA SPORTOWE POD DACHEM

Basen
Aquapark
Wyjście na kręgle
Ściana wspinaczkowa
Sala zabaw
Hala sportowa
Ping-pong
Gra w piłkarzyki

 
 

Najlepszym rozwiązaniem na urlopowe 
oznaki nudy będzie po prostu sport. Jest to 

lekarstwo na całe zło, nawet kiedy nie 
lubimy mroźnej pogody. Podczas ferii nasze 

pociechy mogą korzystać z wszystkich 
dobrodziejstw zadaszonych obiektów 

sportowych. Jest to bardzo wygodna opcja, 
gdyż zimą dzieci często bywają zaziębione, 

a panująca za oknem plucha może 
uniemożliwić wszelkie śnieżne harce. Taki 

czas spędzony poza domem nie obciąży 
zanadto domowego budżetu, a sprawi wiele 
frajdy. Nawet, jeśli nie umiemy pływać lub 

nie jesteśmy mistrzami gry w kręgle, na 
pewno będziemy się dobrze bawili razem 

z dzieciakami. Do wyboru mamy:
 

https://pozytywka.com/miejsca/ruch;c,7?uf=1
https://pozytywka.com/miejsca/ruch;c,7?uf=1


RODZINNE FERIE W DOMU - 
IDEALNY CZAS NA PLANSZÓWKI!

 
 
 
 

Uwielbiają je dzieci i dorośli. Skutecznie 
przeganiają nudę. Bawią, a do tego 
rozwijają wiele umiejętności. Gry 

planszowe to niezbędny element spędzania 
czasu wolnego w domowym zaciszu. Wybór 
jest ogromny - od klasycznego Chińczyka, 

przez rodzinne gry ćwiczące pamięć, po 
bardziej zaawansowane planszówki 
strategiczne. To gwarancja świetnej 

zabawy dla całej rodziny.
Ferie to też doskonały czas, by nauczyć się 

gry w szachy i karcianki. A dla urozmaicenia 
można poukładać puzzle. Dla każdego 
znajdzie się coś miłego. Niezależnie od 

liczby graczy i ich wieku. Zakup nowych gier 
bez wychodzenia z domu również nie 

stanowi problemu - oferta sklepów online 
jest naprawdę bogata!

 
 



WSPÓLNE GOTOWANIE!
 
 
 
 

Jeśli na co dzień brakuje Wam czasu na 
wspólne przygotowywanie posiłków, 
to ferie zimowe są idealną okazją, by 
to nadrobić. Zróbcie wszystko, na co 

macie ochotę! Domowa pizza, 
warzywne hamburgery a może 

ciasteczka?
Dania nie muszą być wcale 

czasochłonne. Może to być np. gorąca 
czekolada, muffinki 

z warzywami  lub gofry. Przygotowanie 
takich pyszności sprawi dzieciom 

podwójną radość - nie dość, że 
spędzicie czas razem, to jeszcze zjecie 

coś dobrego.
 
 
 



SPĘDŹCIE CZAS KREATYWNIE!
 

lepienie figurek z plasteliny, modeliny, gliny lub 
masy solnej,
wykonanie trójwymiarowej budowli z kartonu i 
ozdobienie jej,
nauka malowania witraży,
malowanie na szkle i porcelanie - dziecko może 
stworzyć np. własny kubek,
odrysowywanie cieni - wystarczy odpowiednio 
ustawić lampkę przed wybranymi przedmiotami 
(np. ulubionymi zabawkami) i odrysować ich 
kształt na kartce,
rysowanie kredkami akwarelowymi,
wykonanie ozdób do pokoju,
stworzenie strojów karnawałowych.

 
 
 

Rysowanie, malowanie, a może lepienie z gliny?
Takie zajęcia to idealny pomysł na zorganizowanie 
czasu dzieciom. Wyciągnijcie papier, kredki, farby i 
do dzieła! Jeśli zwykłe malowanie już się znudziło 

pociechom, może któraś 
z poniższych technik przypadnie im do gustu:

 
Dobrym pomysłem dla starszych dzieci mogą być 

też warsztaty plastyczne online.
Z kolei dla najmłodszych świetną atrakcją może być 

stworzenie obrazu z odbić dłoni. Przygotuj duży 
arkusz papieru i farby bezpieczne dla skóry. 

Pomalujcie dłonie wybranymi kolorami farb i 
odbijcie je na papierze, tworząc ciekawą 

kompozycję. Maluch będzie wniebowzięty!
 



STWÓRZCIE WŁASNĄ SALĘ ZABAW 
LUB TOR PRZESZKÓD!

 
 

 
 
 
 
 

Sala zabaw dla dzieci to bardzo popularne miejsce na 
spędzenie ferii zimowych. W tym roku nie możecie się 

na nią wybrać? Nic straconego! Spróbujcie 
przygotować namiastkę tego miejsca we własnym 

domu. Koce, liny, krzesła i zabawki mogą posłużyć do 
ułożenia toru przeszkód. Możecie zamontować też 

prostą huśtawkę, hamak 
i drabinki. Przyda się również wigwam lub tipi. Koce 
mogą posłużyć do zrobienia klasycznej bazy. Warto 

poszukać inspiracji w internecie - może uda Wam się 
samodzielnie przygotować nawet domową 

zjeżdżalnię?
Basen z piłeczkami to obowiązkowy element sali 

zabaw. Aby zrobić go w domowym zaciszu, wystarczy 
zwykły dmuchany basen i kolorowe piłeczki. Można je 

kupić w każdym sklepie z zabawkami, markecie lub 
zamówić online.

Świetnym pomysłem jest przygotowanie domowej
piaskownicy. W tym celu również można użyć 

dmuchanego basenu. Napełnienie go zwykłym 
piaskiem nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem. 

Zdecydowanie lepiej sprawdzi się piasek kinetyczny. 
Pozwala on na formowanie różnych kształtów i 

rozwija kreatywność, nie brudząc przy tym rąk, ubrań 
i otoczenia. Dobra zabawa gwarantowana!

 



 
 

Brak możliwości wyjazdu w góry, czy 
pójścia na sale zabaw wcale nie

oznacza, że ferie będą nudne. Dzieci 
nie potrzebują wiele, by się dobrze 

bawić. Spadł śnieg? Doskonale, 
wybierzcie się na sanki, ulepcie 

bałwana lub zorganizujcie bitwę na 
śnieżki. Dobrym rozwiązaniem, 
niezależnie od pogody, są gry 

planszowe, wspólne gotowanie lub 
zajęcia kreatywne. A gdy zostanie 

Wam jeszcze czasu, wybierzcie się na
długi spacer i odkrywajcie ciekawe 

miejsca w okolicy.
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