
SCENARIUSZ ZAJEC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY RÓŻOWEJ 

Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała  

Stymulacja dotykowa   

 Karimata, poduchy, dywanik łazienkowy.. gumowa podkładka do wanny, nowy miękki 

wkład do mopa, …….oliwka do masażu, piłki o różnej fakturze….. 

 

 

1. Stymulacja dotykowa nóg.. Masaż  piłkami  o różnej fakturze i sprężystości…… 

….dociski… materiałami miękkimi w dotyku …  

Teraz nogi poznać czas –                                                                                                    

mama dotyka raz prawej raz lewej nogi dziecka  

Stopy dwie ma każdy z nasz                                                                                                                 

mama klaszcze stopami dziecka…. dociska piłką stopę prawą i lewą 

Przy nich palce, pięć i pięć ….Może liczyć, kto ma chęć.                                                                                 

mama dociska palce lewej i prawej stopy…..pomaga dziecku liczyć od 1-10  

Mamy pięty…..                                                                                                                         

mama opukuje zwinięta dłonią raz prawą raz lewą  piętę …opukuje piłką…pięty                    

kostki….łydki .                                                                                                                               

mama dociska miękkim materiałami   łydki…                                                                                                                      

Dwa kolana,  ……… uda ….                                                                                                                

mama dociska dłońmi kolana ………toczy piłkę góra- dół po nodze 

 To są właśnie nasze nogi,  ….Na nich szybko każdy gna,…. Czasem skacze, 

czasem szura,….Tupie albo w piłkę gra…                                                                                                  

 Mama materiałami o różnej fakturze masuje i dociska stopy…łydki…. kolana… 

uda … zgina i prostuje palce stopy…..szura  tupie o podłogę….stopami …..zgina i 

prostuje nogi….dziecka…….. 

2.Masaż stóp:  

  Mama nakłada olejek na swoje dłonie…….. Masując stopy mama wykonuje 

ruchy głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania……. 



……… Rozcieramy  dłońmi całą stopę . ……. Wierzch stopy dziecka masujemy  
palcami od środka do palców….. kciukami od środka do palców. Chwytamy oburącz 
stopę,  wykonujemy   ruchy koliste  kciukami, przesuwając dość wolno dłonie od 
palców do pięty……. podeszwę masujemy - płaską dłonią od pięty do palców, palce – 
od nasady do góry od małego palca kolejno do największego palca każdej stopy.  
  Po masażu mama...dociska palce stóp…dziecka …..opukuje  piętę…..    
łaskocze w podeszwę … 

 

3. Chodzenie boso  po ścieżce fakturowej. Dziecko samodzielnie,  wspomagane przez 

rodzica chodzi po ścieżce fakturowej ……. Rodzic zatrzymuje się liczy  do czterech 

razem  z dzieckiem…….zmiana kierunku …..   

 

Ruszamy! htt://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?  

Marsz, marsz, maszeruję wkoło.  

Marsz, marsz, bardzo mi wesoło.  

Marsz, marsz nogi mnie słuchają.  

Nagle stop – odpoczywają. 

Liczymy do czterech: raz, dwa, trzy, cztery.  

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?........... 

 

Po ścieżce fakturowej dziecko może także pełzać, turlać się, chodzić na czworakach, 

siedzieć….  

 Chodzenie po ścieżce fakturowej rozwija zmysł równowagi, koordynację 

ruchową i dużą motorykę, uczy świadomości własnych zmysłów, rozwija wrażenia 

dotykowe, stymuluje receptory czucia. Taka stymulacja pobudza przede wszystkim 

mięśnie stóp które napinają się i rozluźniają naprzemiennie, na skutek czego korzyść z 

dobrego ukrwienia czerpie cały organizm …… 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0

