
Dzień dobry, 

Witamy Dzieci i Rodziców .Zapraszamy do wspólnej zabawy.  

 

 Świadomego poruszania się i kierowania swoim ciałem, dzieci uczą się od 
pierwszych lat życia. Rozwój motoryki małej i motoryki dużej to złożony i 
długotrwały proces, który wymaga cierpliwości, zarówno od rodziców, jak i od 
samych dzieci. 

Koordynacja ruchowa przede wszystkim jest związana ze zwinnością i 
zręcznością. W jej zakres wchodzi jednak jeszcze wiele innych istotnych kwestii, 
takich jak: 

 równowaga, 

 pamięć ruchowa, 

 czas reakcji, 

 czucie mięśniowe, 

 orientacja przestrzenna, 

 poczucie rytmu, 

 zdolność sprzężenia. 

 

Zabawa "Światła drogowe”.  

Potrzebne będą: czerwony, zielony i żółty krążek, lub kartki papieru w tych 
kolorach, mogą być baloniki. 

Dziecko biega w różnych kierunkach(Ania siedzi na podłodze, lub stoi w 
pionizatorze). 

Na podniesienie przez rodzica ( brata, siostry ) 

 zielonego krążka – dziecko wykonuje marsz w miejscu z wysokim unoszeniem 
kolan /Ania macha rękoma jakby maszerowała(z pomocą rodzica) 

 żółtego - klaskanie w dłonie,  

 czerwonego – stanie na baczność/Ania w siadzie wyprostowane plecy, ręce 
oparte o podłogę/ 



 

Chwalimy dzieci za dobrze wykonane polecenia, jak się pomylą…trudno. 
Trenujemy! 

 

 

„Bocian” 

 Dziecko Staje prosto, wzrok kieruje przed siebie. Ugina jedną nogę i unosi 
kolano do wysokości bioder. Ramiona rozkłada na boki. Wytrzymuje w tej 
pozycji 10 sekund( rodzic liczy do 10), a następnie zamyka oczy( można dziecku 
pomóc i podtrzymać je za rękę) i stara się zachować równowagę jeszcze przez 5 
sekund. Robimy3 powtórzenia po czym zmień nogę. 

Ania – stara się utrzymać samodzielnie pozycję na czworaka( rodzic wspomaga i 
podtrzymuje za brzuch, albo podpiera wałkiem, zrolowanym kocem) 



 

 

„Jestem siłaczem’ 

Potrzebne będą: 3 małe butelki wypełnione wodą.(2 dla rodzica, jedna dla 
dziecka)Tylko dobrze zakręćcie! 

Dziecko stoi w małym rozkroku, butelka z wodą przed nim na podłodze. Dziecko 
chwyta oburącz butelkę i podnosi ją do góry obiema rękami 10 razy. Rodzic, czy 
brat lub siostra może być przykładem do naśladowania, stoi przed dzieckiem i 
pokazuje ćwiczenie. Następnie dziecko bierze butelkę z wodą i przekłada ja z 
ręki do ręki przed sobą .Potem przekłada dookoła siebie. Stara się aby butelka 
nie upadła! 

Ania siedzi (siedzisko, podłoga, dywan-dowolnie) w ustabilizowanej pozycji. W 
siadzie z pomocą rodzica wykonuje ćwiczenia.  



 

Życzymy udanej zabawy! 


