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Dzień dobry moi drodzy. Na dziś przygotowałam dla Was propozycje kilku 

zabaw z zakresu motoryki dużej,  doskonale wspomagających rozwój  układu 

przedsionkowego i proprioceptywnego.  

 

1. ROBOT NA WORECZKI Z GROCHEM 

Dziecko jest robotem, a woreczek z grochem (można nasypać trochę grochu do 

woreczka strunowego)  jego baterią; dziecko porusza się jak robot, utrzymując 

woreczek na głowie. Kiedy woreczek spadnie, dziecko się zatrzymuje, ponieważ 

robot nie może działać bez baterii. Kładziemy woreczek na ramieniu lub 

wyciągniętej ręce dziecka i powtarzamy zabawę.  

             

2. PORUSZAJ SIĘ JAK ZWIERZĘ 

Dziecko wymienia różne zwierzęta, które lubi i naśladuje ich sposób poruszania 

się: 

 Udając węża, pełza po podłodze; 

 Podskakuje, udając królika lub kangura; 

 Biegnie w miejscu, najszybciej jak może, udając geparda; 

 Udając żaby, kuca i podskakuje; 

 Macha rękami jak ptak lub motyl; 

 Udając pingwina, trzyma ręce sztywno wzdłuż tułowia i chodzi kiwając 

się na boki; 



           

Można też zagrać z dzieckiem w zwierzęce kalambury, dziecko udaje wybrane 

przez siebie zwierzę, a rodzic zgaduje co to takiego.  

3. ZABAWA W KLASKANIE 

Rodzic prowadzi dziecko podczas tej zabawy: 

Klaszcz w dłonie. 

Klaszcz szybko, szybciej, najszybciej! 

Klaszcz wolno, wolniej, najwolniej. 

Klaszcz wysoko, wysoko i szybko, wysoko i wolno. 

Klaszcz nisko, nisko i szybko, nisko i wolno. 

Wielkie oklaski, większe, największe!”. 

                                                                                                                       

     Dla urozmaicenia można machać rękami, tupać 

 

 

 



4. RÓB TO, CO JA 

Rodzic wykonuje różne ruchy: podskakuje, chodzi tyłem, potrząsa różnymi 

częściami ciała, kręci się w kółko, napiera na ścianę lub podskakuje na jednej 

nodze – dziecko odzwierciedla jego ruchy. Zamiana ról 

Na koniec proponuję zabawę przy piosence o młotku („Johnny Hammers with 

One Hammer”) 

„Trzymam w ręce jeden młotek, jeden młotek, jeden młotek” 

(dziecko porusza ręką w górę i w dół z zaciśniętą pięścią) 

„Trzymam w ręce jeden młotek, mogę trzymać dwa” 

(dziecko porusza obiema rękami w górę i w dół) 

Później można śpiewać: 

„mogę trzymać trzy” 

(dziecko porusza obiema rękami i tupie nogą) 

„mogę trzymać cztery” 

(dziecko porusza obiema rękami i tupie dwiema nogami) 

„mogę trzymać pięć!” 

(dodajemy głowę kiwającą w górę i w dół). 

https://youtu.be/OME9YdvVpX4 

 

Miłej zabawy 

https://youtu.be/OME9YdvVpX4

