
Zabawy ruchowe na dobry humor  

Zabawy ruchowe i gimnastyczne myślę że stanowią dobrą propozycję dla tych, którzy ze 

względu na panujące zagrożenie wirusowe ograniczyli wyjścia z domu do niezbędnego 

minimum. Zadbajmy o rozwój fizyczny i motoryczny naszych dzieci. Ćwiczenia ruchowe dla 

przedszkolaków to dobra zabawa, super spędzony wspólnie czas a jednocześnie pozytywny 

wpływ na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka.  

 rozwój motoryczny często klasyfikuje się w układzie zakresów ruchów: mała 

motoryka dotyczy ruchów precyzyjnych, ruchów palców, dłoni – np. lepienie, 

malowanie, pisanie, wiązanie butów; duża motoryka odnosi się do czynności 

angażujących całe ciało lub duże partie – np. skakanie na skakance, chodzenie, 

bieganie, wchodzenie po schodach. 

Propozycje zabaw ruchowych i gimnastycznych dla przedszkolaków: 

 Dzieci spacerują po dywanie, na umówiony sygnał, np. klaśnięcie jak najszybciej 

siadają na krześle, stają na jednej nodze, kładą się na brzuchu, itp. 

 Prosta rymowanka na pewno zainspiruje rodzica i przedszkolaka  

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze.   

( Monika Sobkowiak, Jak wspierać rozwój przedszkolaka) 

Propozycja ćwiczeń wzmacniających gorset mięśniowy kręgosłupa:  

Rodzic i dziecko w parach leżą na przeciwko siebie: 

 Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc 

np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę. 

 Klaskanie – dziecko powtarza rytm, który rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach). 

 Dmuchanie – podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją. 

Rodzic i dziecko w parach leżą obok siebie: 

 Rzucanie – rzucamy jak najdalej oburącz np. kulkę papierową. Następnie czołgamy 

się po kulę. 

Trochę profilaktyki płaskostopia: 

 Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki  do siebie. 

 Porządki – wrzucanie do pudełka palcami stóp np. kasztanów, kulek papierowych.  

 Malarz – rysowanie palcami stóp prostych wzorów.  



 Zachęcajmy dziecko by trochę maszerowało: na palcach, na piętach, na wewnętrznych 

krawędziach stóp, na zewnętrznych krawędziach stóp.  

 Dziecko siedzi z ugiętymi nogami. Przed nim leży np. papierowa kula, (obok 

pudełko). Dziecko próbuje chwytać kule palcami jednej stopy i przenieść do leżącego 

obok pudełka.  

Więcej inspiracji można znaleźć  w rozdziale Gimnastyka dla smyka w książce Jak wspierać 

rozwój przedszkolaka? Monika Sobkowiak. 

Dzięki lekturze tej książki dowiesz się również: 

 jak rozbudzać ciekawość i samodzielność przedszkolaka, 

 jak pomóc dziecku przygotować się do nauki czytania i pisania, 

 przedszkolak w świecie technologii informacyjnej to też moje dziecko, 

 poznasz zabawy matematyczne rozwijające myślenie analityczne i zdolność do 

rozwiązywania problemów, 

 poznasz gry poprawiające pamięć, spostrzegawczość i koncentrację, 

 nauczysz się, jak wspierać dziecko w rozwoju społeczno-emocjonalnym i 

psychofizycznym. 

Polecam Monika Foryś  

 


