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SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Różowej 

Ćwiczenia schematu ciała i odczuwanie ciała w przestrzeni  

 „orientację przestrzenną kształtuje się przez dotyk, gest, ruch ciała i obserwację efektu 
przemieszczenia.                                                                                                                                    
Takim doświadczeniom towarzyszą słowa, a więc nazywanie tego, co się czuje, czyni i widzi.            
Nie wystarczy zatem zastępowanie doświadczeń, wynikających z badania przestrzeni, słowną 
informacją.                                                                                                                                            
Również i obserwacja tego, co czyni druga osoba, nie jest wystarczająca” 

Dziecko podczas poznawania własnego ciała i jego położenia w przestrzeni powinno doświadczać 
ruchu, zatem wprowadzajmy w ruch ciało dziecka poprzez bujanie, kołysanie, podnoszenie, 
opuszczanie, kiwanie, unoszenie i opuszczanie rąk i nóg, obracanie głowy itd. 

• Podczas tej prostej zabawy, możemy posadzić dziecko na wózek lub na krzesło z kółeczkami 
i jeździć z nim po pokoju, robiąc raz małe, raz duże kółka, unosić mu ręce, skręcać w prawo , 
w lewo , mocno akcentując zmianę kierunku (w prawo, w lewo), na koniec udając drzewo, 
można mocno potrząsnąć wózkiem (większość dzieci lubi takie „silne wrażenia”)                    
Każdy wers można powtórzyć 2x 

Kółko małe, kółko duże 

Głowa prosta, ręce w górze 

Ręce w prawo, ręce w lewo 

Tak się chwieje wielkie drzewo 

. 

 

• Izolowany ruch głowy jest ważny w poznawaniu otoczenia, poznawaniu świata…                                        

Sadzamy dziecko naprzeciwko Mamy lub na Jej kolanach i motywujemy do ruchu pokazując 
COŚ interesującego raz z prawej , raz z lewej, raz w górze, raz w dole…np. piłkę 

Dziecko w pozycji leżącej na brzuchu - dorosły w klęku nad nim, obejmuje nogami ciało 
dziecka. Nachylając się zagląda w twarz dziecka raz z prawej, raz z lewej strony (a kuku)… 
(skręty głowy w lewo i w prawo).                                                                                       



Dziecko w pozycji leżącej na plecach, na brzuchu dziecka kładziemy zabawkę i pytamy np. „czy 
to miś czy samochód”…dziecko stara się oderwać głowę od podłoża, co jest bardzo trudne, w 
razie potrzeby pomoc Mamy bezcenna)……następnie  przenosimy zabawkę raz na prawą 
stronę , raz na lewą. 

 

 

 

• Zabawa przed lustrem 

Dziecko siedzi na kolanach mamy przed lustrem.  

Zapraszamy do zabawy   

Bawimy się  do wierszyka …… 

    ”Pokaż, pokaż…… gdzie masz oko,……  gdzie masz ucho,……a 
gdzie nos,….gdzie masz rękę, …..gdzie masz nogę,…..   gdzie na głowie rośnie włos……           
Podnieś rękę,…… tupnij nogą ….  Kiwnij głową – tak lub nie…..    Podaj rękę przyjacielu,….. 
teraz pobawimy się…. 

Mama wspomaga….prowadzi rękę dziecka i dotyka poszczególnych  części ciała: 
oka…ucha…nosa…ręki….nogi…głowy .                                                                                                      
A teraz    wspólnie…..  bujamy się na boki……machamy  rękami…… tupiemy 
nogami……chwytamy za uszy….dotykamy głowy……                                                                
Sadzamy dziecko naprzeciwko siebie,  teraz dziecko  wspomagane dotyka 
ucha…nosa…ręki…nogi….rodzica. 

  

 



 

 

 

 


