
Propozycje dla pracowni VII 
Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków to dobra opcja dla tych, którzy ze 

względu na panujące zagrożenie wirusowe ograniczyli wyjścia z domu do niezbędnego minimum. 
Ale nie tylko! Często przeszkoda jest dużo mniej groźna – deszcz za oknem, niska jakość 
powietrza mogą sprawić, że aktywność ruchowa znajdzie swoje miejsce wśród czterech ścian 
naszych domów lub przedszkola.  

Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków, poza dobrą zabawą, mają na celu            
pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka.  

1.Wiersz na rozgrzewkę z pokazywaniem: 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

2. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą naprzeciwko siebie: 
Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione); 

Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie 
licząc np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę; 

Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach); 

Dmuchanie – podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją.  

3. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą obok siebie: 
Rzucanie – rzucamy jak dalej oburącz woreczek (lub np. kulkę papierową). Następnie 
czołgamy się po woreczek; 

Ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce 
odpychały się równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów 
rodzic – dziecko.  

4. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na plecach, głowami do siebie: 
Z kijkiem – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), nogi podnoszą się 
dotykając go stopami i wracają na podłoże; 

Z kijkiem nr 2 – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), ciągniemy kijek do 
siebie (kto silniejszy). 

5. Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji siedzącej: 
Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry, 
figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało narysowane; 
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