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Proponowane zabawy: 

 

 

Zestaw zabaw ruchowych. 

 

 „Słoneczko i deszczyk” - zabawa orientacyjno- porządkowa. 

Na hasło: Słoneczko dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło: Deszczyk dziecko 

przysiada, stuka palcami o podłogę i rytmicznie powtarza słowa: kap, kap, kap.  

 

Zabawa „Słońce wschodzi i zachodzi” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dziecko leży skulone, zwinięte w kłębuszek – słońce śpi. Na hasło Słońce wschodzi dziecko 

powoli podnosi się, aż do wspięcia na palce, porusza palcami dłoni jak promykami, następnie 

idzie kilka kroków – słońce przesuwa się po niebie. Na hasło: Słońce zachodzi dziecko powoli 

kuli się do pozycji skulonej – słońce zaszło i śpi.  

 

„Kotki na wiosennym spacerze”- zabawa z czworakowaniem.  

Dziecko- kotek chodzi na czworakach w różnych kierunkach pokoju. Na jedno klaśnięcie 

rodzica- turla się po podłodze, na dwa klaśnięcia – robi koci grzbiet i idzie dalej.  

 

„Bociany na łące” – ćwiczenie równowagi. 

Dziecko – bocian porusza się po pokoju w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan, 

co pewien czas zatrzymuje się, staje na jednej nodze i rozgląda się szukając żabek. 

 

„Odpoczynek na łące” - ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha.  

Dziecko leży na plecach, nogi ma ugięte w kolanach, między stopami trzyma piłeczkę, 

woreczek. Powoli unosi wyprostowane nogi do góry tak, aby piłeczka/woreczek nie wypadł,                        

i powoli opuszcza je do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy.  

 

„Z kamienia na kamień” – zabawa z elementem równowagi.  

Należy przygotować dziecku ścieżkę z gazet. Dziecko w jedną stronę przeskakuję po 

„kamieniach”, a w drodze „powrotnej” wraca wysoko unosząc jedna nogę, a potem drugą nogę 

– z utrzymaniem równowagi.  



„Złap poduszkę”  - ćwiczenie z elementem podskoku.  

Dziecko kładzie poduszkę na głowie i podskakuje do góry tak, aby poduszka oderwała się od 

głowy. Stara się złapać poduszkę, zanim upadnie na podłogę. 

 

Ćwiczenia oddechowe.  

Dziecko leży na plecach, nogi ma ugięte w kolanach, a ręce wyprostowane wzdłuż ciała. Rodzic 

kładzie poduszkę na jego brzuchu. Dziecko głęboko oddycha (wciąga i wypuszcza powietrze 

nosem, usta zamknięte). 

 

 

Masażyk  

 

Zosia wzięła łopatkę i grabki – „skubanie” palcami pleców dziecka; 

aby skopać grządki, rabatkę – przesuwamy dłońmi wzdłuż boków dziecka; 

potem ziemię wygrabiła – delikatnie paznokciami przesuwamy po plecach dziecka; 

i ostrożnie posadziła – uciskamy pięścią plecy dziecka; 

tu ogórki, tu kabaczki – łączymy palce ze sobą i lekko klepiemy po plecach; 

lecz przypełzły skądś ślimaczki – powoli przesuwamy dłonią z dołu pleców w kierunku szyi; 

i choć były bardzo małe – rysujemy na plecach spirale- ślimaczki; 

to warzywa zjadły całe – łaskoczemy dziecko.   

 

 

 

 


