
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnych ćwiczeń. 

 

 

Skorupa żółwia – zabawa SI 

 

Intensywne bodźce proprioceptywne zwiększają świadomość ciała niezbędną 
do planowania motorycznego, zwłaszcza w fazie tworzenia idei 

„Bodziec proprioceptywny w postaci głębokiego nacisku pomaga w zwiększeniu 
świadomości ciała, co jest niezbędne na wczesnych etapach ruchu (planowanie motoryczne). 
Dziecko musi mieć wewnętrzny punkt odniesienia dotyczący tego, jakie ruchy powinno 
wykonywać ciało, żeby można się było przemieszczać w różnych kierunkach. 

 Wzmacnianie kończyn górnych – czołganie się z obciążeniem na plecach pomaga 

zwiększeniu siły obręczy barkowej i stabilności. 

 Koordynacja wzrokowo-ruchowa – chodzenie po wyznaczonej linii wymaga 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 Rozwój mięśni dłoni – głęboki nacisk podczas chodzenia na czworakach pomaga 

w rozwoju łuków dłoni. 

 Świadomość własnego ciała – chodzenie na czworakach zapewnia bodźce 

proprioceptywne (intensyfikowane dodatkowo przez „skorupę żółwia”), które 

zwiększają świadomość ciała. 

 

Dziecko przyjmuje pozycję „na czworaka” 

 Rodzic wkłada woreczki do poszewki (mogą być inne obciążniki, według 

uznania) tworząc w ten sposób „skorupę żółwia”. 



 Kiedy dziecko zajmie pozycję na czworaka, rodzic kładzie „skorupę” na jego 

plecach. 

 Rodzic buduje tor przeszkód z różnych przedmiotów. 

 Dziecko musi ominąć wszystkie przeszkody, nie gubiąc przy tym „skorupy”. 

 

 

 

Bujanie oczu-zabawa/SI 

Zmysł równowagi kontroluje małe mięśnie oka, dlatego właściwa współpraca zmysłu 
równowagi ze zmysłem wzroku odgrywa ważna rolę w kontroli wzrokowo-motorycznej. 
Istotne jest, by angażować dzieci w taki rodzaj aktywności, który wymaga integracji obu 
zmysłów 

Ta zabawa pomaga w skupieniu wzroku na danym przedmiocie, podczas gdy głowa pozostaje 
w ruchu. 

 Integracja zmysłu wzroku i równowagi – jest to aktywny sposób na wspomaganie 
integracji zmysłów wzroku i równowagi u dziecka. Zmysły te muszą współdziałać po 
to, by oczy skupiły się na kartoniku, podczas gdy głowa znajduje się w ruchu. 

 Kontrola wzrokowo-ruchowa– aktywność ta wymaga wodzenia wzrokiem i łagodnych 
ruchów gałki ocznej, by skupić wzrok na przedmiocie, podczas gdy ciało znajduje się 
w ruchu. 

 Umiejętności przedszkolne – ta zabawa wspomaga rozróżnianie kolorów 

 

Rekwizyty: 

 Białe kartoniki o wymiarach 10 cm x 15 cm. 



Rodzic rysuje na kartonikach różne kolorowe kształty, np. na jednym czerwone koło, a na 
innym żółty trójkąt. Miesza kolory i kształty tak, by rysunki się nie powtarzały. 

 Dziecko kładzie się na ziemi (upewnij się, że podłoże jest bezpieczne). Rodzic staje w 
odległości 3 metrów od niego. Dziecko zaczyna się turlać w stronę rodzica (ręce 
przyciśnięte do boków, ciało wyprostowane). 

 Gdy dziecko porusza się,  rodzic podnosi różne kartoniki, tak by podczas turlania 
dziecko podawało nazwę koloru (dla dzieci niemówiących-rodzic informuje o kolorze 
kartoniku) 

 Jeśli dziecko nie chce się turlać, niech wykona dwa obroty i wtedy wypowie nazwę tego, co 
widzi na kartoniku. W innej wersji zabawy dziecko może stanąć w rozkroku, schować głowę 
między nogami i wtedy wykrzykiwać nazwy kolorów, kształtów i liter. 

 

 

Nie upuść piłki – zabawa SI 

 

Potrzebna będzie: 

 Piłka z wypustkami, gumowymi włosami lub do gry w zośkę lub mały jasiek 

Sposób zabawy: 

 Dziecko kładzie piłkę na głowie, a rodzic (brat, siostra)zaczyna robić miny, które 
podopieczny ma naśladować. 

 W trakcie zabawy dziecko musi utrzymać równowagę tak, by piłka(jasiek) nie spadła 
na podłogę. 

Cel: 

 Równowaga – utrzymanie piłki na głowie podczas ćwiczenia mimiki wymaga 
dodatkowej uwagi poświęconej ciału. 

 Integracja międzyludzka i rozwój społeczny – podczas tej zabawy dziecko próbuje 
rozpoznawać i naśladować różne wyrazy twarzy, przez co musi zwrócić uwagę na inną 
osobę. 



 Podzielna uwaga – dziecko musi dzielić uwagę między dwa różne zadania 

 

Życzymy udanej i wesołej zabawy! 


