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Dzień dobry dzieciaki, dzień dobry rodzice. Przed nami kolejna „dawka” ćwiczeń i zabaw 

usprawniających układ przedsionkowy i proprioceptywny oraz obustronną koordynację 

ruchową.  

Zapraszam do ćwiczeń 

1. Tradycyjnie zaczniemy od masażu pleców, rąk i nóg piłeczką; masujemy ruchem 

turlania i sprężynowania. 

2. Zabawy w przepychanie i siłowanie się: dziecko i rodzic (rodzeństwo) stykają się 

plecami, nogami, rękami i sprawdzają kto jest silniejszy. 

3. Obroty na krześle obrotowym: zaczynamy od dwóch, trzech obrotów w jedną stronę; 

zatrzymujemy fotel i obracamy do w drugą stronę. Jeśli dziecko lubi obroty, możemy 

po kilku obrotach w jedną stronę, zatrzymujemy i dajemy dziecku zadanie do 

wykonania np. ułożenie puzzli, dopasowanie elementów itp. 

4. Przepychanie i przenoszenie ciężkich przedmiotów np. butelek  z wodą, kosza z 

zabawkami;  

5. Kołysanie się do przodu i na boki: w leżeniu na plecach z nogami ugiętymi, 

skrzyżowanymi, przyciągniętymi do klatki piersiowej i oplecionymi rękami. 

6. Różne sposoby poruszania np. w rytm wyklaskiwany przez rodzica np. marsz z 

podnoszeniem i opuszczaniem głowy; skoki obunóż w przysiadzie, marsz z 

wymachami rąk i nóg, skoki pajacyka. Na hasło dane przez rodzica, diecko zmienia 

kierunek marszu oraz sposób poruszania. 

A teraz kilka zabaw z balonami 

 

 

 

 



 

1. Odbijanie balona różnymi częściami ciała (głową, ręką, stopami, kolanem, barkiem 

itp.) 

2. Łapanie balonów – dziecko podrzuca balon i łapie go za pomocą papierowego 

(plastikowego) talerzyka; 

3. Taniec z balonem – dziecko tańczy trzymając balon; może nim machać na boki lub  w 

górę i dół, robić kółka w rytm muzyki; podrzuca balon do gór i tańczy utrzymując go 

powietrzu; 

4. Skoki balonowe: 

 Dziecko umieszcza balon między nogami i skacze obunóż; 

 Zawieszamy balon np. pod sufitem, dziecko podskakuje i uderza balon rękami 

lub głową; zmieniamy wysokość balonu. 

 

Jeśli posiadacie Państwo ogródek – grajcie w piłkę, niech dziecko kopie piłkę do celu, 

korzystajcie z trampoliny, bawcie się woda lub bańkami mydlanymi  

Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy 

Aldona P.  


