
BAWCIE SIĘ DOBRZE…😊 

Gry i zabawy ruchowe są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Dobroczynnego wpływu 

aktywności fizycznej dziecka na jego zdrowie i samopoczucie nie sposób przecenić. Bez niej 

maluch po prostu nie będzie dobrze się rozwijał. Ruch jest niezwykle ważny dla zdrowia, 

dlatego jako dorośli, powinniśmy dawać naszym dzieciom dobry przykład. Jeśli my i nasze 

dzieci nie będziemy się ruszać, to prędzej czy później dopadną nas nadciśnienie, cukrzyca 

lub nowotwory.. A zatem wykorzystajmy naturalne upodobanie najmłodszych do rywalizacji 

i dajmy im jak najwięcej okazji do ruchu, szczególnie na świeżym powietrzu. Oto moje 

propozycje zabaw starych i nowych, indywidualnych i zespołowych, które powinny 

zainteresować każdego przedszkolaka. 

 

zabawy ruchowe na kółkach 

Jazdę na rowerze, hulajnodze czy wrotkach można uatrakcyjnić:  

Tor przeszkód - Możesz na drodze przejazdu Oto nasze propozycje zabaw starych i nowych, 

indywidualnych i zespołowych, które powinny zainteresować każdego przedszkolaka. 

 dzieciaków poustawiać krzesła, kosze na śmieci, duże zabawki, skrzynki. Miej ze sobą 

stoper, żeby mierzyć czas przejazdu małym sportowcom. 

https://mamotoja.pl/zabawy-ruchowe-dla-dzieci-23-pomysly-na-szalone-zabawy-ruchowe,eksperymenty-i-zabawy-artykul,12238,r1p1.html#2


 Slalom - Klasyczna zabawa polegająca na płynnym mijaniu zygzakiem rozstawionych 

kijków. 

Gry ganianki z piłką 

Piłka idealnie sprawdzi się w zabawach dla większej ilości dzieci:  

 Głupi Jaś - Dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie piłkę. Trzecia 

osoba ustawia się twarzą do rzucającego i próbuje przechwycić piłkę. Może to zrobić 

wtedy, gdy rzut będzie niecelny i piłka upadnie, lub gdy, podskakując wysoko, złapie 

ją. Kiedy „głupi Jaś” przechwyci piłkę, zamienia się miejscem z dzieckiem, które 

właśnie rzucało. 

 Podawanie piłki górą - Dzieciaki siedzą w rozkroku na ławeczce, jedno za drugim 

tyłem do siebie. Pierwsze dziecko podaje górą pikę następnemu, a ono przekazuje ją 

kolejnemu, aż do samego końca. 

Skoczne gry i zabawy dla dzieci 

Gry dla dzieci mogą być świetną zabawa dla całej rodziny:  

 Skoki przez linkęTo ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej 

zabawy potrzebna jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na 

wysokości 25–30 cm. 

 Kto sięgnie wyżej?  Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy 

kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują 

najwyżej, jak umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, 

które podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

Zabawy dla umysłu dziecka 

  Warto zadbać nie tylko o tężyznę fizyczna, ale i pokusić się o ćwiczenia głowy:  

 Skojarzenia Zacznij zabawę, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie 

dziecko mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty 

szukasz skojarzenia do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę („morze”, „piasek”, 

„babki”...). 

 Poszukiwanie skarbów Na dworze w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) 

schowaj jakiś przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: „Idź do 

przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem może 

być podanie liczby kroków, jakie dziecko ma przejść. 

 Gry planszowe Aby podarować przy okazji malcowi nieco ruchu, umówcie się, że kto 

przegra, ten np. rozdaje sztućce do posiłku lub drapie wygranego po plecach :) 

 

PAMIĘTAJCIE , ŻE PO ZABAWIE NALEŻ UMYĆ RĘCE…😊 

https://mamotoja.pl/najlepsze-gry-planszowe-dla-dzieci-od-3-do-8-lat,zakupy-dla-przedszkolaka-galeria,4245,r3.html

