
 

 

100 pomysłów na jesień na dworze 

 

 

Zanim na dłużej zagoszczą na dworze jesienno-zimowe deszcze i szarugi, warto 

wykorzystać możliwości, które daje nam piękna jesienna pogoda. O zaletach aktywności na 

świeżym powietrzu na szczęście nie trzeba już nikogo przekonywać. W tym kontekście złota 

polska jesień jest idealnym tłem dla zabaw dzieci, a także świetną bazą dla pomysłów  

i różnorodnych doświadczeń wspierających rozwój dzieci. Ogródek, pobliski park czy las zmienią 

zwykłe wyjście z domu w ekscytującą zabawę, a spacer znajomymi osiedlowymi uliczkami może 

się okazać pełen wyzwań i zaskakujących odkryć.  

Zabawy na dworze stymulują rozwój psychofizyczny dzieci, doskonalą sprawność  

i koordynację, rozwijają małą i dużą motorykę, kształtują uwagę, zdolność myślenia, 

umiejętności językowe, kreatywność i wytrwałość w dążeniu do celu. Spędzając wspólnie  

z dziećmi czas na dworze wzmacniamy rodzinne i przyjacielskie więzi, a także budujemy zdrowy 

nawyk aktywności ruchowej. Zapewniamy też dzieciom możliwość rozładowania nagromadzonej 

energii, co przekłada się dodatkowo na ich lepszy apetyt i zdrowszy sen. 

Oczywiście, zawsze można się wybrać na wycieczkę w konkretne miejsce typu zoo, park 

linowy, „dmuchańce” czy wioska Wikingów. Ale nie zawsze mamy czas na kilkugodzinną 

wyprawę, poza tym często taki wyjazd wiąże się z dodatkowymi kosztami (bilet wstępu + atrakcje 

„towarzyszące” typu stragany z pamiątkami, lody itp.). Takie wycieczki zostawmy więc na 

weekend lub na szczególne okazje, a na co dzień spróbujmy wykorzystać poniższe propozycje.  

[Pamiętajmy o częstym myciu/dezynfekcji rąk, zwłaszcza przed jedzeniem. Im mniejsze dziecko  

i słabsza jego samokontrola w zakresie dotykania twarzy, tym bardziej musimy ograniczyć 

zabawy związane z dotykaniem i zbieraniem rzeczy z ziemi. Podczas każdej zabawy dbajmy  

o bezpieczeństwo dziecka] 

 

Zaczynamy: 

1) zabawa balonami – począwszy od nadmuchiwania, poprzez odbijanie, puszczanie na 

sznurku, aż po wypełnianie piaskiem, wodą czy małymi kamykami; 

2) zbieranie: szyszek (np. nietypowych, konkretnego rodzaju albo każdej innego rodzaju), 

kamyków (np. okrągłych, szarych,) ciekawych kształtem patyków itp.  – wskazówka: jeśli 

nie chcemy, by pół lasu trafiło do domu, musimy zawęzić kryteria wyszukiwania; 

3) biwak – taki z plecakiem, w którym znajdzie się mata termiczna, zapakowane w papier 

kanapki oraz ciepły napój (obowiązkowo w termosie),  

4) wyszukiwanie drzew konkretnego rodzaju, liczenie ich, zapamiętywanie ich nazw, 

5) zliczanie aut (na parkingu lub przejeżdżających) wg koloru, marki, 



 

 

6) tresura własnego lub zaprzyjaźnionego psa, 

7) wyścigi do wyznaczonych celów albo po torze przeszkód samodzielnie przygotowanym  

(z gałęzi, kamieni, sznurka itp.), 

8) zabawa na kocu/macie (wszyscy uczestnicy zabawy musza się zmieścić na kocu 

składanym na coraz mniejsze części – z wiadomych względów koc najlepiej rozłożyć na 

trawie      ), 

9) rysowanie patykiem po piasku, 

10) porównywanie kształtów liści, rozróżnianie gatunków drzew, 

 

11) robienie bukietu z zerwanych roślin polnych, 

12) robienie bukietu z opadłych liści, 

13) zbieranie liści do zrobienia albumu,  

14) zbieranie roślin pospolitych do zrobienia „zielnika”, 

15) plecenie wianka, 

16) budowa tratwy z patyków powiązanych trawą i puszczanie jej w strumyku, jeziorze, 

kałuży, 

17) rzucanie kamieniami/szyszkami do celu, 

18) układanie obrazków z patyków i kamieni, opadłych liści, kasztanów, żołędzi, igliwia, 

19) puszczanie latawca (najlepiej własnoręcznie zrobionego), 

 

20) obserwacja okolicy z wzniesienia/wieży widokowej (najlepiej znanej dziecku okolicy,  

z charakterystycznymi punktami orientacyjnymi, które zna z codziennych spacerów), 

21) łapanie kropel deszczu do czystego kubeczka po jogurcie albo po kawie ze stacji 

benzynowej, 

22) skakanie po kałużach (kalosze!) albo między kałużami (też kalosze      ), 

23) wrzucanie kamyków, patyków, szyszek, liści do kałuży i obserwowanie, jak się 

zachowują, 

24) obserwacja zwierząt (najłatwiej o owady i ptaki), 

25) podlewanie roślin na balkonie, tarasie, w ogródku, 

26) patrzenie na chmury i odgadywanie kształtów, 

27) gra w piłkę (turlanie, podrzucanie, łapanie, kopanie, kozłowanie…), 

28) ciuciubabka na trawie, 

29) zabawa w chowanego, 

 

30) berek, 

31) skakanie w gumę, 

32) skakanie na skakance, 



 

 

33) jazda na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce, rowerze, 

34) zabawy z hula-hop (np. kręcenie, przechodzenie przez obręcz, turlanie jej), 

35) gra w klasy (narysowane na piasku albo ułożone z patyków), 

36) rysowanie kredą po chodniku, 

37) plac zabaw (sprzęty – huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, drabinki), 

38) piaskownica – babki, przesypywanie, budowle, 

39) wspinanie się na napotkane przeszkody, 

 

40) „tropienie” śladów zwierząt, 

41) puszczanie baniek mydlanych, 

42) wyprawa na pobliską „górę”, do wąwozu, na most,  

43) zwiedzanie miasta wg wcześniej zaplanowanych punktów (ciekawych z punktu widzenia 

małego dziecka – np. szukanie krasnali we Wrocławiu czy lwów w Gdańsku, itp.) 

44) robienie zdjęć przyrodzie (krajobrazy, zdjęcia w skali mikro), 

45) słuchanie odgłosów ptaków, 

46) poszukiwanie czterolistnej koniczyny, 

47) poszukiwanie tajemniczych miejsc (dziupli, wykrotów, zwalonych pni), 

48) budowa kryjówki, szałasu, „bazy”, 

49) robienie łódek z papieru i puszczanie ich w kałużach lub w misce z wodą,  

 

50) odnajdywanie zadanych kształtów/kolorów w otoczeniu (prostokątne okna, koła 

samochodów, trójkątne dachy itp.), 

51) przygotowanie ogniska (ZAWSZE pod nadzorem dorosłych i tylko w wyznaczonym 

miejscu), 

52) piknik na trawie w lesie, nad jeziorem (gry planszowe, karciane, oglądanie gazetek, 

rozmowy, opalanie, kolorowanie), 

53) gra w badmingtona, rzutki na rzepy, paletki,  

54) zabawa w ringo, „zośka”, rzucanie obręczy na patyk, 

55) przygotowanie plenerowego przyjęcia dla krasnoludków albo maskotek, 

56) przygotowanie domku dla jeża w ogrodzie/lesie, 

57) puszczanie „zajączków” lusterkiem, 

58) teatr cieni w ciągu dnia (słońce + ręce + patyki), 

59) poszukiwanie skarbu (najlepiej wg wcześniej przygotowanej mapy), 

 

60) zabawa w podchody, znajdowanie „ukrytych” wiadomości i znaków, 

61) zabawa w sklep „podwórkowy” z wykorzystaniem kamieni, liści, patyków rożnej długości, 

szyszek, żołędzi, które mogą udawać warzywa i owoce albo inny „asortyment”,  



 

 

62) zabawy w błocie (w cieplejsze dni), 

63) robienie napisu własnego imienia (albo pierwszej literki)  z kamieni, patyków, szyszek, 

64) budowanie jak najwyższej wieży ze znalezionych w okolicy materiałów, np. patyków, 

65) zabawa w „ziemia parzy” (chodzenie po kamykach, większych kamieniach, opadłych 

gałęziach, przewróconych pniach czy specjalnie ułożonych gromadkach liści), 

66) poznawanie zapachów lasu (mokrego/suchego igliwia, drewna, mchu, liści, kwiatów, 

nagrzanych słońcem kamieni itp.), 

67) nadawanie nazw/imion napotkanym roślinom, miejscom (podczas kolejnych spacerów 

do tych miejsc można odwiedzać „znajome” punkty i obserwować zmiany, 

68) własnoręczne sadzenie roślin, wysiew nasion, 

69) zabawa w ciepło-zimno, 

 

70) zawieszenie hamaka (może być zrobiony z dużej i wytrzymałej chusty) na bezpiecznej dla 

dziecka wysokości kilkudziesięciu centymetrów – wdrapywanie się, huśtanie, 

kontrolowane spadanie), 

71) huśtawka na gałęzi drzewa, 

72) turlanie się po trawie, 

73) przelewanie wody do naczyń różnej wielkości i kształtu, to samo z przesypywaniem 

piasku, kamyczków lub innych sypkich produktów, np. grochu, ryżu, 

74) wspólna gimnastyka/trening na świeżym powietrzu, 

75) zabawa w echo, 

76) zabawa w „raz, dwa, trzy - Baba Jaga patrzy”, 

77) mierzenie odległości krokami, 

78) zabawa w lot komety - róg barwnej chusty obwiązujemy wokół piłeczki, podrzucamy  

i łapiemy, obserwując ogon komety, 

79) zabawa w akrobatykę artystyczną – wystarczy do patyka przywiązać kolorową wstążkę  

i „pisać” nim w powietrzu, 

 

80) budowa prostego wiatrowskazu – do długiego patyka przywiązujemy kolorowe wstążki 

albo kawałki tkaniny, mocujemy go w odsłoniętym miejscu i obserwujemy kierunek 

wiatru; do tasiemek można przymocować liście, piórka itp., 

81) gra w bule z wykorzystaniem wszystkich piłek, jakie mamy w domu, 

82) chodzenie po równoważni, którą może być obalony pień drzewa, krawężnik, ścieżka  

z patyków (dla małych cyrkowców jest „slackline” - specjalna szeroka taśma, do 

zakładania między drzewami na wysokości kilku-kilkunastu centymetrów nad ziemią), 

83) chodzenie na szczudłach (wcześniej własnoręcznie przygotowanych ze sznurka i pudełek 

np. po twarogu), 



 

 

84) obserwowanie przyrody lub okolicy przez lornetkę, 

85) podglądanie przyrody przez lupę, 

86) w ciepłe dni – chodzenie na boso lub w skarpetkach po piasku, kamykach, igliwiu, 

szyszkach, trawie, chodniku, płytkach na tarasie, 

87) porządkowanie terenu, np. usuwanie opadłych gałęzi z leśnej ścieżki, grabienie liści  

w ogrodzie, 

88) rysowanie przez korę – papier przykładamy do drzewa lub innej wyrazistej faktury  

i przyciskając kolorujemy kredką świecową – powstają fantastyczne wzory, 

89) obrazkowa check-lista – znajdowanie „zadanych” obiektów i odhaczanie ich na liście, 

 

90) zmodyfikowana zabawa w kapsle – plastikowe nakrętki od napojów (puste lub dociążone 

plasteliną) pstrykamy palcami po wcześniej narysowanym torze – może to być dawny 

„wyścig pokoju”, ale też bardziej współczesne wyścigi superbohaterów, aut, 

91) gra w kręgle z plastikowych butelek po napojach, 

92) łapanie owadów w siatkę (może być „wirtualna”), 

93) budowanie fortecy wojownika lub pałacu księżniczki ze znalezionych patyków/gałązek  

i z wykorzystaniem rosnących tuż obok krzewów, leżących głazów itp., 

94) wchodzenie na niewysokie drzewo o ciekawym kształcie, 

95) wydeptywanie labiryntu/trasy w wysokiej trawie (w długich spodniach i bluzce z długim 

rękawem), 

96) zaprezentowanie na ziemi zebranej kolekcji kamyków, patyków, szyszek – można 

oprowadzić wycieczkę wśród „eksponatów”, 

97) obrysowywanie cieni na piasku, obserwowanie przesuwania się cienia, 

98) przygotowanie pizzy na piasku – rysujemy koło i dzielimy je na „kawałki” – robimy pizzę  

z dodatkami w postaci kamyków, patyków, liści…, 

99) szukanie grzybów (zawsze pod kontrolą dorosłych!), 

100) minigolf, najlepiej z wykorzystaniem znalezionych kijów i samodzielnie 

wykopanych dołków (piłka może być z domu). 

 

Czy to już wszystkie propozycje? W tym tekście - tak. Ale z pewnością w głowach dzieci  

i rodziców już pojawiają się nowe pomysły, twórcze modyfikacje, autorskie zadania. Warto je 

wszystkie wypróbować, a potem opowiedzieć - kolegom, sąsiadom, pani w przedszkolu. Kto wie, 

może okaże się, że pomysłów nie jest wcale sto, lecz … tysiąc?        

 

 



 

 

 

 

 

 


