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Temat: Ćwiczenia rozwijające umiejętności planowania motorycznego.  

Planowanie motoryczne (praksja) – to umiejętność zaplanowania                  

i wykonania nieznanego wcześniej, a więc niewyćwiczonego zadania 

ruchowego. 

 Dzieci uczą się nowych umiejętności poprzez doświadczanie 

otoczenia wszystkimi zmysłami. Każdego dnia rozwijają swoje zdolności 

poznawcze, społeczne oraz motoryczne. Duża i mała motoryka odgrywają 

istotną rolę w jego rozwoju. Planowanie motoryczne jest umiejętnością, która 

przygotowuje ciało, planuje sekwencje jego ruchu do wykonania nowego, dotąd 

nieznanego działania. Jest czynnikiem wpływającym na rozwój motoryki dużej                     

i małej dziecka oraz opanowanie przez niego samodzielności. Opanowując jedną 

umiejętność ruchową dzieci zaczynają uogólniać i wykorzystywać zdobytą 

wiedzę podczas wykonywania innych, nieznanych dotąd działań. 

Warunkiem prawidłowego rozwoju ruchowego oraz zdobywania 

nowych kompetencji i doświadczeń motorycznych są prawidłowo 

zintegrowane zmysły, co umożliwia opanowanie umiejętności zaplanowania                             

i wykonania nowego działania.
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Propozycje ćwiczeń: 

- nazywanie i dotykanie (poprzez klepnięcie otwartą lub zaciśniętą dłonią)  

   poszczególnych części ciała, 

- wykonywanie poleceń: podaj mi rękę, tupnij nogą, stań na jednej nodze,   

   klaśnij, dotknij palcem nosa, 

- poruszanie określonymi częściami ciała: pomachaj prawą ręką, podskocz na  

  lewej nodze, dotknij prawego ucha, poruszaj głową, 
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  https://www.mjakmama24.pl/dziecko/przedszkolak/planowanie-motoryczne-czym-jest-i-jak-rozwijac-je-u-

dziecka-aa-r73L-p581-aR1W.html 

https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/rozwoj-niemowlaka-jak-pobudzac-jego-zmysly-aa-5Rr1-BjHE-DxeZ.html


- wrzucanie woreczków lub piłeczek do kosza ustawionego przed dzieckiem,    

   zgodnie z instrukcją np.: prawą ręką, dwa woreczki, lewą ręką jeden   

   woreczek, dwa razy prawą  ręką i jeden raz lewą ręką, 

- poruszanie się według instrukcji lub pokazu np: dwa kroki do przodu, trzy  

  kroki w bok, jeden do tyłu, 

- poruszanie się po przygotowanej planszy do „tańca” z ponumerowanymi  

   miejscami, gdzie należy stanąć lub z kolorowymi kółkami i mówimy dziecku    

   na jaki kolor kółka ma stanąć, 

- powtarzanie ruchów drugiej osoby (zabaw w lustro – zrób to, co ja),  

- naśladowanie ruchów zwierząt, np.: jak chodzi kot? 

 

Drogi rodzicu, proszę zapoznaj się z propozycjami zabaw na podanych 

stronach internetowych i zaproponuj je swojemu dziecku. 

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ                                                                                                                                                               

                         Anna Godlewska 
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