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SCENARIUSZ ZAJĘĆ   RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Zielonej 
 
ĆWICZENIA KOORDYNACJI OGÓLNEJ 
 

 

ĆWICZENIA koordynacji ogólnej mają za zadanie nauczyć dziecko zawiadywać//rządzić 
własnym ciałem, tzn. tak wykonać zadane zadanie ruchowe, aby było wykonane  w najprostszy 
i czasowo najkrótszy sposób. 
Można je robić w grupie (bo w grupie raźniej), dodatkowo osoba obok może być pewnego 
rodzaju podpowiedzią….dlatego spróbujmy poćwiczyć razem z dzieckiem 

 

 
ZMIANY POZYCJI każdą pozycję wykonujemy 2x 

 

• Ćwiczenie zaczynamy z pozycji stojąc. 

• Dziecko i Mama stoją, na komendę Mamy wykonują kolejne zadania: 

• Kładziemy się na plecach, nogi razem, ręce wzdłuż tułowia, ciało prosto 

• Obrót na brzuch, ręce ugięte pod brodą, nogi razem, ciało leży prosto 

• Uderzamy rękami o podłogę, najpierw naprzemiennie, potem obie ręce razem 

• Powrót na plecy, z zachowaniem symetrii ciała 

• Obrót na brzuch przez drugie ramię, ręce ugięte pod brodą, nogi razem, ciało leży 
prosto 

• Uderzamy rękami o podłogę, kto potrafi najgłośniej ? Mama czy dziecko??? 

• Powrót na plecy 

• Ponownie, obrót na brzuch, ręce ugięte pod brodą, nogi razem, ciało leży prosto 
Uginamy naprzemiennie nogi (kopiemy się po pupie) 8x 

• Uginamy nogi, obie razem 8x …..staramy się żeby brzuch leżał „przyklejony „ do 
podłoża 

• Następnie wstajemy na czworaki a potem na nogi... HOP kto szybciej 
 

 

MOST 
 

• Mama staje na tzw. misia, tzn. opiera się na stopach i dłoniach, robiąc most (tułów i 
przyległości w górze) 

• Dziecko leży na brzuchu, jego zadaniem jest przejść pod mostem 

• Najpierw pełzając 

• Potem na czworakach 

• Można położyć mu za „mostem” jakąś zabawkę po, którą idzie….i wraca z nią tą samą 
drogą  

 

 

ZŁAP SIĘ: ZA UCHO…. 
  

• W pozycji stojąc, łapiemy/dotykamy  1 ręką wskazanej części ciała np.: 

• Złap się za ucho, złap się za nos, złap się za włosy 

• Złap się za kolano, złap się za pietę, złap się za łokieć 

• Następnie staramy się jednocześnie dotknąć 2 części ciała np. : 

• Złap się za ucho i nos, złap się za włosy i brodę, złap się za oba uszy 

• Złap się za kolano i pupę, złap się za nos i łokieć, złap się za obie stopy itd 

 



 
 


