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Zabawki z odpadów: Pudełka
Czy widzieliście kiedyś dziecko, które po otworzeniu swojego prezentu, bawi się pudełkiem i 
opakowaniem bardziej niż zabawką? Nie jest to dla nas zaskakujące, że dzieci potrafią znaleźć 
sposoby na zabawę wieloma przedmiotami w domu, przeznaczonymi do wyrzucenia. Możesz dbać o 
środowisko a równocześnie pobudzać wyobraźnię przedszkolaka poprzez ponowne wykorzystanie 
pudełek. (Zobacz: Illinois Early Learning and Development Benchmark 12.E.ECb).  Poniżej podane są 
pomysły, które pomogą ci zacząć. Możliwości są nieskończone! 

Upewnij się, że wybrane przedmioty są bezpieczne 
Upewnij się, aby przedmioty używane przez dzieci były czyste i nie zawierały ostrych 
części i obrzeży. Unikaj pudełek, w których znajdowało się mięso. Ozdobny papier i tuby 
po papierowych ręcznikach nadają się do zabawy, ale ze względów higienicznych, unikaj 
używania tubek po papierze toaletowym.

Budowanie z pudełek
Do budowania używaj pudełek o różnych kształtach i rozmiarach. Zapytaj dziecko co chciałoby 
zbudować–robot, samochód, dom–a potem pomóż mu zdecydować, jakie pudełka najlepiej 
nadają się do tego. Puedłka mogą być sklejane lub łączone taśmą a następnie malowane. 
Duże pudełka otwarte na końcu mogą być połączone z innymi tego typu tak, żeby stworzyć 
tunel, prze który dziecko może się czołgać. Mniejsze pudełka czy kartonowe tuby mogą być 
używane do zrobienia tuneli dla samochodów.

Zbudujcie pociąg
Zbuduj z dzieckiem pociąg z pudełek. Dobrze się do tego nadają pudełka otwarte od góry, 
jak pudełka do butów. Dorosły może odciąć górę zamkniętych pudełek takich, jak po 
chusteczkach chigienicznych, aby stworzyć otwartą przestrzeń. Zaproponuj dziecku, aby 
udekorowało pudełka używając skrawków papieru, flamastrów i kredek. Zrób dziurkę na 
końcu każdego pudełka i połącz tekturowe wagoniki włóczką tak, aby powstał z nich pociąg. 
Mniejsze dzieci będą się cieszyć wypełniając pociąg klockami czy zabawkami, a następnie 
ciągnąć cały pociąg. Porozmawiaj z dzieckiem o zbudowanym przez was pociągu i zapoznaj 
przedszkolaka z odpowiednimi słowami i dźwiękami. Zaproponuj przeczytanie razem książki o 
pociągach.

Zamień duże pudełko w telewizor
Wytnij w pudełku duże okno i narysuj klawisze. Ustaw pudło tak, żeby dziecko mogło stanąć 
za nim i mieć głowę w ekranie telewizora. Możecie także pokolorować małe pudełko i zrobić z 
niego pilota. Dziecko może powiedzieć wiadomości albo prognozę pogody podczas następne-
go spotkania rodzinnego. Przedszkolak może też wybrać lalkę czy kukiełkę za reportera.

Zagrajcie razem muzykę
Nieomal każde pudełko czy pojemnik nadaje się na bęben. Dzieci mogą użyć drewniane 
łyżki czy pałeczki, albo mogą uderzać w zbudowane przez siebie bębny używając dłoni. Małe 
koraliki, guziki czy suszoną fasolkę można wrzucić do pudełka, zaklejając szczelnie pokrywkę 
taśmą. Można potrząsać takim pudełkiem, żeby wzbogacić wrażenia muzyczne. Spróbuj zrobić 
bandżo z gumek. Rozciągnij kilka różnych gumek wzdłuż pudełka do butów. Możesz zrobić też 
gumki ze starych rękawiczek gumowych. Spróbuj użyć gumek o różnym napięciu i szerokości, 
żeby stworzyć zróżnicowane dźwięki.


