
ZABAWY WSPIERAJĄCE DZIECKO  
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ W ZAKRESIE SFERY RUCHOWEJ: 

1. Zajączki. 

Dzieci udając zajączki poruszają się po pokoju w rytm muzyki. Kiedy muzyka przestaje 

grać zajączki wskakują do swoich norek (szarf rozłożonych na podłodze). 

2. Zastygnięcie. 

W czasie, gdy słychać muzykę dzieci swobodnie biegają po sali. Kiedy następuje cisza, 

wszyscy zastygają w takiej pozycji, w jakiej się znaleźli. Terapeuta sprawdza, czy ktoś 

się nie porusza.  

3. Lustra. 

Dzieci stoją naprzeciwko terapeuty i naśladują wykonywane przez niego ruchy 

(kucanie, podskakiwanie, podnoszenie rąk do góry, itd.). Później pojedynczo same 

mogą inicjować ruchy do naśladowania. 

4. Szachownica. 

Terapeuta rozkłada na podłodze arkusze A4 w różnych kolorach. Dzieci stają gęsiego, 

jedno za drugim i po kolei rzucają kamykami na kartkę odpowiedniego koloru podanego 

przez prowadzącego lub wskakują na kartki poszczególnych kolorów. Można 

modyfikować stopień trudności wydając coraz dłuższe ciągi poleceń. 

5. Zabawa z balonami. 

Dzieci odbijają balony zgodnie z poleceniami terapeuty (prawą ręką, lewą ręką, 

opuszkami palców, głową itp.). Następnie tańczą w parach trzymając balon między 

sobą, starając się nie dopuścić, aby spadł na ziemię albo pękł. 

6. Spacer do celu. 

Każde dziecko wybiera sobie dowolny punkt w sali i tam się zatrzymuje. Następnie 

swobodnie spacerują wolnym krokiem do momentu aż usłyszą słowo stop. Po 

usłyszeniu hasła każdy musi dotrzeć do wybranego przez siebie miejsca zgodnie 

z instrukcją, np. idź prosto do celu, idź kłaniając się każdemu, kogo mijasz, idź 

trzymając rękę w górze itp. 

7. Podaj ruch. 

Dzieci stoją w kręgu. Pierwsza osoba wykonuje jakiś prosty ruch, np. kręci palcem. 

Kolejne dziecko powtarza po nim ten ruch i dodaje następny, np. tupanie nogą. Każda 

osoba dodaje następny element. Gra odbywa się bez słów. Jeśli ktoś opuści jakiś ruch 

lub coś powie - wypada z gry.  

8. Tunel. 

Dzieci klękają na ziemi podpierając się rękoma i tworzą tunel. Jedno z dzieci próbuje 

się przez niego przedostać. 

9. Zabawy zręcznościowe: 

• rzucanie do celu; 

•  łapanie; 

•  toczenie, kozłowanie. 

10. Opowieści ruchowe, np.: 

Terapeuta czyta opowieść o małym piesku, a dzieci słuchają jej uważnie i wykonują 

ruchy zgodne z usłyszanym tekstem: 

Azor jest małym jamnikiem. Lubi ciasteczka dla piesków i długie spacery. Przy każdej 

ulicy zatrzymuje się i patrzy najpierw w lewo, potem w prawo. (Dzieci oglądają się 

w lewo i w prawo.) W lesie wolno mu biegać bez smyczy. (Dzieci biegają po sali.) Skacze 

przez kamienie i gałęzie, biega do przodu i do tyłu i nagle podnosi głowę i wącha 

zdenerwowany. (Dzieci skaczą, biegają do przodu i do tyłu, mocno wdychają nosem 

powietrze.) Bardzo ostrożnie piesek skrada się do grupy drzew i zatrzymuje się. (Dzieci 



powoli skradają się.) Jego okrągły nosek drży na wietrze, podczas gdy jego oklapnięte 

uszy podnoszą się wysoko i wsłuchują się w odgłosy lasu. (Dzieci czujnie wsłuchują się 

w odgłosy.) Nagle słyszy jakiś dźwięk i wystraszony odskakuje w tył. (Dzieci skaczą do 

tyłu.) Ale po chwili zaczyna nabierać odwagi. Zaciekawiony biegnie naokoło drzewa i 

przygląda się odważnie. (Dzieci biegają dookoła.) Co tam zobaczył? Dlaczego głośno 

szczeknął? (Dzieci wydają dźwięk szczekania.) – Gniazdko ptaszków z małymi 

pisklętami leży na ziemi. Nagle nadlatuje duża mama-kos i siada na gnieździe. (Dzieci 

machają rękami, jakby to były skrzydła.) Kos zaczyna głośno krzyczeć. (Dzieci próbują 

naśladować okrzyki kosa.) Mały jamnik ucieka i ukrywa się pod krzaczkiem. (Dzieci 

uciekają i kryją się.) Mimo, że kos jest mniejszy od jamnika, wystraszył go. Szybko 

biegnie do taty kosa i wita go machaniem ogonkiem. (Dzieci kładą się na boku i machaj 

jedną nóżką.) 

11. Zrzuć buty.  

Terapeuta prosi dziecko, aby wykonywało mocne wymachy nogami tak, jakby chciało 

zrzucić z nóg klapki, później jeszcze mocniejsze tak, jakby chciało zrzucić sznurowane 

buciki. Później prosimy, aby spróbowało zrzucić wymyślone rękawiczki, czapkę z 

głowy, siedzącą na plecach żabę. Chodzi o to, aby dziecko nauczyło się rozluźniać 

mięśnie. 

12. Kołyska. 

Terapeuta prosi, aby dziecko położyło się na karimacie na plecach, a do brzucha 

podciągnęło nogi zgięte w kolanach i przytrzymało je rękami. Następnie prosimy, aby 

spróbowało oderwać plecy od podłoża i rozbujało swoje ciało. W czasie wykonywania 

kołyski możemy śpiewać dziecku piosenkę, włączyć muzykę. 

13. Ślepiec. 

Dzieci dobierają się parami. Jedna osoba zamyka oczy, druga prowadzi ją po sali w taki 

sposób, aby mogła poznać za pomocą rąk jak najwięcej szczegółów. Po kilku minutach 

następuje zmiana. 

14. Moc hałasu. 

Dzieci siadają po turecku z zamkniętymi oczami. Terapeuta prosi o absolutną ciszę, 

dzieci nie kontaktują się ze sobą w żaden sposób. Gdy jest zupełnie cicho, terapeuta 

każe wyobrazić sobie jakiś hałas np. pisk. Po chwili uprzedza, że będzie dotykał 

poszczególnych osób. Każdy, kto go poczuje, ma wyskoczyć na środek sali, wydając 

ten hałas, po czym równie szybko uciszyć się i powrócić do poprzedniej pozycji. 

Terapeuta czeka na kompletną ciszę zanim dotknie kolejnej osoby. 

15. Zaprogramowane roboty. 

Dzieci dobierają się w pary. Jedna z osób w parze jest robotem, a druga jego 

programista. Zadaniem programisty jest doprowadzenie robota do określonego punktu 

sali, jedynie przez używanie poleceń: „w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu”. Wygrywa 

ten zespół, któremu uda się pierwszemu dojść do celu. 

16. Podaj dalej – parzy. 

Dzieci siadają w kole, jeden za drugim. Terapeuta przekazuje przedmiot grupie, 

mówiąc, że należy go szybko podać dalej, ponieważ parzy. Terapeuta wydaje różne 

polecenia (podajemy piłkę górą, do tyły, z zewnętrznej strony koła itp.). 

17. Latające kulki. 

Dzieci dzielą się na dwie równe grupy. Przez środek sali przeprowadzamy sznurek 

rozdzielający drużyny. Każda z grup ugniata z gazety taką samą ilość kulek. Na znak 

dany przez terapeutę wszyscy rzucają na teren przeciwnika kulki, również te, które 

stamtąd nadlatują. Po około 3 minutach terapeuta daje sygnał kończący zabawę. 

Drużyna, na której polu jest mniej kulek, wygrywa. 

18. Magiczna sylaba. 



Dzieci swobodnie spacerują po sali, a terapeuta wypowiada różne sylaby. Gdy dzieci 

usłyszą sylabę „ma”, podskakują w górę, po czym dalej spacerują po sali aż do 

usłyszenia tej sylaby po raz kolejny. 

19. Balonowy berek. 

Do zewnętrznej części stopy dzieci mają przywiązany balon. Każdy próbuje zbić balon 

innych uczestników, jednocześnie chroniąc przed zbiciem swój. Osoba, której balon 

zostaje zbity odpada z gry. Zwycięzcą zostaje dziecko, któremu uda się uchronić jego 

balon najdłużej. 

20. Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej: 

• rysowanie na tablicy jedną ręką lub obiema rękami; 

• zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą lub oklejanie kartki plasteliną; 

• lepienie z gliny lub plasteliny; 

• marsz palców po stole w określonych kierunkach, bębnienie palcami; 

• przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze, nawlekanie korali, makaronu na 

sznurek; 

• ugniatanie jedną ręką kul z gazety, bibuły; 

• składanie papieru (np. samolotów, okręcików); 

• ugniatanie miękkiego drutu; 

• naśladowanie ruchów gry na pianinie, skrzypcach, flecie; 

• kalkowanie różnej wielkości wzorów o kształcie geometrycznym i literopodobnym; 

• wycinanie, wydzieranie papieru; 

• malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni; 

• stemplowanie pieczątkami z ziemniaka, gumowymi, drewnianymi; 

• malowanie palcami, pędzlem, watą, gąbką: linii pionowych, poziomych, falistych, 

łamanych, spiralnych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych; 

• obrysowywanie kształtów i pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru. 
Opracowała Małgorzata Siemiątkowska - pedagog 
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