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Tym razem chciałabym przekazać Państwu zbiór kilku 

zabaw, w które można bawić się na świeżym powietrzu ,  

w samochodzie czy na spacerze a także w domu i dobrze 

się bawić 😊 

Zabawy rozwijające motorykę dużą 

 

Rozwijanie motoryki dużej poprzez wspólne zabawy i aktywność 

fizyczną to sama przyjemność i cudownie spędzony czas  

z dziećmi. Motoryka duża to czynności, które angażują całe ciało  

i zmuszają je do aktywności. Duża motoryka to najzwyklejsza 

aktywność ruchowa, która uruchamia wszystkie partie naszego 

ciała. Doskonałymi ćwiczeniami motoryki dużej są jazda na 

rowerze,  

na rolkach lub hulajnodze, skakanie na skakance, turlanie się  

po dywanie lub po trawie, pływanie, bieganie. To również 

przeskakiwanie przez przeszkody, wspinanie się po drabinkach  

na placu zabaw itp. 

Ruch jest potrzebny do prawidłowego rozwoju, więc warto 

korzystać z okazji. Zabawy ruchowe sprawiają, że kształtuje się 

poczucie równowagi, sprawność mięśni, precyzja ruchów, 

zręczność. Do tego dziecko wyszaleje się i rozładuje 



nagromadzoną energię. To polepszy też jego zdrowie, sen i 

apetyt. Swobodny, wszechstronny ruch to też sposób na 

zapobieganie wadom postawy.  

 

A) 

 Chodzenie po krawężniku, dzieciaki to uwielbiają i bardzo 

dobrze, choć powrót z przedszkola trwa nie 10 minut, ale 

godzinę. Lub chodzenie po wyznaczonej trasie, np. szerokiej 

szarfie rozłożonej na trawie, 

 Chodzenie z zamkniętymi oczami. 

 Chodzenie z woreczkiem na głowie. 

 Bieganie i natychmiastowa zmiana kierunku biegu na nasz sygnał. 

 Wizyta na placu zabaw, korzystanie ze ścianek wspinaczkowych 

i drabinek 

 Jazda na rowerze, hulajnodze lub deskorolce. 

 

Zabawy ruchowe: 

 

1.Wrzucanie kamyków do wody – bardzo zajmujące i chłodzące w 

gorący dzień. Wystarczy miska z wodą i kamyczki. Można je 

wrzucać i obserwować zachowanie wody, można je później 

wyjmować, przekładać. Zajęcie na dłużej. We wspólnej zabawie, 

można zrobić zawody na rzucanie kamyk z pewnej odległości. 

2.Bańki – Świetna zabawa dla maluchów i starszaków. Wydają się 

takie proste, a tak naprawdę wpływają na rozwój motoryczny 

dziecka, rozwój mowy, a na dodatek taka zabawa, pozwoli, co nieco 

opowiedzieć dziecku o fizyce. 



3.Rzut do celu – można rzucać do celu, do kosza, do narysowanej 

lub stworzonej np. z chusty/koca obręczy. Wystarczą piłeczki lub 

woreczek. Odległość możesz z czasem zwiększać, tak by dziecko 

miało większą trudność i jednocześnie przybierało inną pozycję do 

rzutu. 

4.Kręgle – z puszek, plastikowych butelek. Wystarczy piłka 

 i zabawa gotowa  

5.Poszukiwanie skarbu – skarb można ukryć w piasku, pod 

krzaczkiem. Można po prostu zachęcić dziecko do poszukiwania 

skarbu, jak w zabawie w chowanego, a można stworzyć całą 

historię. Chować karteczki, z kolejnymi wskazówkami, rysować 

kredą wskazówki itp. 

6.Sadzenie roślinek – w ogrodzie, na balkonie, a nawet w domu na 

parapecie – teraz można zasiać np. sałatę, zioła. Możesz też 

zaproponować nalanie wody do konewki i podlewanie. 

7.Gra w piłkę – nożną, do celu, siatkówka. 

8.Przechodzenie przez linę – nie takie proste jak się wydaje,  

a bardzo fajne ćwiczenie. Do tej zabawy też może przydać się 

chusta – wystarczy zawiązać między drzewami, krzesłami, tak by 

była odpowiednio naprężona. Na wysokości dostosowanej do 

możliwości dziecka. 

9.Hamak, huśtawka – dzieci lubią być bujane, huśtane. Można 

pójść na plac zabaw, a można samemu zawiązać chustę np. 

pomiędzy dwoma drzewami, pod stołem itp. 



10.Zabawa w chowanego – kto nie lubi zabawy w chowanego?  

11.Berek –zabawa w berka – spokojnie można ją uznać  

za trening  Taka prosta, a tyle radości. 

12.Tor przeszkód – możliwości jest mnóstwo. Może być to tor 

przeszkód do przejścia na boso np. kamyki, piasek, kartki papieru, 

folia, trwa. Może być to tor do przejazdu rowerkiem np. 

 z pachołków, patyków. 

13.Ciepło, zimno – można dodać w zabawie o poszukiwaniu skarbu. 

14.Rower, hulajnoga – rowerek to świetny sposób na 

kształtowanie dużej motoryki. Podobnie hulajnoga, wpłynie na 

koordynację i rozwój sprawności motorycznej. 

15.Balony – sprawdzą i w domu i na dworze. Do podrzucania, 

łapania, kopania, szukania. Możecie zrobić też balony wodne. 

16.Turlanie i pełzanie – zabawa od wieku niemowlęcego, świetnie 

wspierająca rozwój motoryczny dziecka. Dla starszaka można 

przygotować koc, z którego może się odwinąć. 

17.Chodzenie po krawężniku – świetne ćwiczenia na równowagę, 

do wykorzystania przy każdym spacerze. 

18.Chodzenie boso – trawa, piasek, kamyczki – świetna stymulacja 

dla małych stóp. 



19.Rysowanie kredą na chodniku – pamiętam, ile czasu spędzałam 

na podwórku właśnie na skakaniu w gumę, graniu w klasy i rysowaniu 

kredą po chodniku. Kreda sprawdzi się już w momencie najlepiej 

20.Szukamy czterolistnej koniczyny. 

21. Malowanie Zabawa w malarza na świeżym powietrzu, to 

zupełnie co innego niż w domu. Rysowanie, malowanie to zabawy, 

które bardzo dobrze wpływają na rozwój dziecka i jego małych 

rączek.  

22. Kształty chmur – uwielbiam zawsze i wszędzie wypatruję  

i pokazuję, jakie kształty mają chmury. Zabawa nie tylko na dwór, 

ale też np. na podróż samochodem. 

23.Skakanie po kałużach – wiosna, jesień, ale latem deszcz i 

kałuże będą ciepłe.  

24.Podchody. 

25.Odgadywanie owoców – latem owoców mamy mnóstwo. Można 

wykorzystać je do omawiania ich cech, kształtów, kolorów. Można 

też zawiązać dziecku opaskę na oczach i poprosić, by zgadło po 

jaki owoc sięgnęło/zjadło. 

26.Latawiec – puszczanie latawca to zdecydowanie smak 

dzieciństwa  

27.Turlanie w kocu. 

B) Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z piłką  



 

1. Trzymaj piłkę przed sobą oburącz. 

2. Podnieś piłkę nad głowę trzymając ją oburącz. 

3. Trzymaj piłkę oburącz za plecami. 

 Trzymaj piłkę z lewej strony ciała. 

 Trzymaj piłkę z prawej strony ciała. 

 Trzymaj piłkę oburącz. Połóż ją pod swój podbródek. 

 Trzymaj piłkę oburącz pomiędzy kolanami. 

 Zabierz ręce i trzymaj piłkę tylko swoimi kolanami. 

 Trzymaj piłkę tylko łokciami. 

 Trzymaj piłkę tylko nadgarstkami. 

 Trzymaj piłkę tylko wnętrzami dłoni. 

 Trzymaj piłkę wnętrzem jednej dłoni i kciuckiem drugiej; 

zmień dłonie. 

4. Stój tylko na lewej nodze trzymając piłkę wyciągniętę przed 

sobą. 

a) . Stój tylko na prawej nodze trzymając piłkę wyciągniętą 

przed sobą. 

5. Trzymaj piłkę oburącz przed sobą. 

a ). Przenieś piłkę przed prawe oko. 

b ). Znów trzymaj piłkę przed sobą, a potem przenieś przed 

lewe oko. 

6. Dotknij piłkę lewym łokcie. Potem prawym łokciem. 

7. a). Podnieś lewe kolano i stój tylko na prawej nodze. 

b). Teraz dotnij piłki lewym kolanem, utrzymując wciąż 

równowagę. 

c). Powtórz ćwiczenie stojąc na lewej nodze i dotykając piłki 

prawym kolanem. 

8. Trzymaj piłkę przed brzuchem. Przetocz piłkę wokół talii. 



Ćwiczenia pamięci i koncentracji — genialny umysł 

Umiejętności koncentrowania uwagi i zapamiętywania informacji 

stanowią najważniejszą kompetencję, nawet w obecnych 

skomputeryzowanych czasach. Dzięki nim człowiek potrafi 

przyswajać wiedzę i korzystać z niej w dalszym życiu. Kształcenie 

koncentracji i pamięci w młodym wieku powinno się odbywać 

naturalnie poprzez zabawę, która dostarcza dziecku wiele radości 

i w której aktywnie uczestniczy zarówno przedszkolak, jak  

i dorosły. Dlatego proponowane poniżej ćwiczenia 

pamięci i koncentracji przydadzą się każdemu. 

Każde dziecko rodzi się genialne, z wyjątkowymi uzdolnieniami. 

Ogromną rolę w odkryciu i rozbudzeniu tego geniuszu odgrywa 

jednak dalej środowisko życia — rodzice i opiekunowie. Oczywiście 

istotny bywa także fakt dziedziczenia biologicznego, lecz aby 

faktycznie zostać geniuszem, trzeba wzrastać wśród ludzi, którzy 

wiedzą, jak stymulować umysł i świadomie wspierać rozwój. Oto 

przykładowe i twórcze ćwiczenia pamięci i koncentracji, kształcące 

umiejętność skupienia uwagi i zapamiętywania informacji. 

Zapamiętywanie listy słów 

Wybieramy na początek 10 słów, może podać je dziecko, może to 

być lista zakupów lub spraw do zapamiętania. Słowa należy zapisać 

i narysować na kartce. Do każdego wyrazu robimy następnie 

rysunek, tak aby powstała historyjka obrazkowa. Później układamy 

historyjkę z zapisanych wyrazów. Zadaniem dziecka jest 

zapamiętanie jej. Warto wiedzieć, że im bardziej absurdalna 

wydaje się historyjka, tym łatwiej dziecko ją zapamięta. 

 

 

http://www.swiatmojegodziecka.v-net.pl/tag/trening-pamieci
http://www.swiatmojegodziecka.v-net.pl/tag/trening-pamieci
http://www.swiatmojegodziecka.v-net.pl/tag/trening-koncentracji


Rysowanie z pamięci 

Pokazujemy dziecku wybrany, nieskomplikowany rysunek. Może 

obserwować go maksymalnie przez 20 sekund. Po upływie tego 

czasu obrazek zasłaniamy, a zadaniem dziecka jest odwzorowanie 

go z pamięci na kartce. Liczba przedmiotów na obrazku zależna 

jest od wieku dziecka, dla którego przeprowadzamy ćwiczenie. 

Maluszkom wystarczą jedynie proste kształty typu: strzałki, 

okręgi, trójkąty i kwadraty. Dla starszaków mogą to być — domy, 

drzewa, wazon z kwiatami. 

Kula na dłoni 

Dajemy dziecku do pogniecenia kawałek papieru tak, aby otrzymało 

z niego kształt kulki. Następnie ma ją umieścić na wyciągniętej 

przed siebie dłoni (ręka powinna być oparta na łokciu na blacie 

stołu lub biurka). Drugą ręką w tym czasie rysuje nieregularny 

kształt otrzymanej z papieru kulki, jednak bez patrzenia na 

kartkę, po której rysuje. Wzrok rejestruje tylko kulkę-gniotkę. 

Ważne jest, aby dziecko rysowało kształt bardzo wolno, skupione i 

skoncentrowane na wyciągniętej na ręce kulce. 

 

Zabawy doskonalące percepcję słuchową  

 Słuchanie bajek, opowiadań, wierszyków, zagadek.  

 Układanie historyjek obrazkowych, opisywanie obrazków, 

opowiadanie.  

 Wymyślanie zakończeń opowiadań, bajek.  

 Kończenie zdań.  

 Układanie i rozwiązywanie zagadek.  



 Nauka na pamięć wierszyków, piosenek, rymowanek, 

wyliczanek.  

 Odtwarzanie rytmu (klaskanie, pukanie) i przestrzennych 

układów rytmiczny  

 Tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną głoską.  

 Tworzenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą.  

 Układanie zdań z wybranymi wyrazami.  

 Słuchowe wyróżnianie wyrazów ukrytych w wyrazach.  

 Wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach 

 Poszedł Jarek na jarmarek ( już o tej zabawie wspominałam) 

 Domino głoskowe (już o nim wspominałam)  

 

Propozycje zabaw, które mogą się przydać podczas długiej 

jazdy samochodem: 

1. Czytanie 

– niezastąpione i niezawodne. Najlepiej zabrać ulubione książki lub 

kupić nowe, specjalnie na wakacje. Na wspólne czytanie jest wtedy 

po prostu więcej czasu. 

2. Śpiewanie 

– można a capella, solo i w chórze. Warto jednak wcześniej 

przećwiczyć repertuar. W ostateczności zostają zawsze płyty, 

przy których nikt nie musi się przejmować, że fałszuje. 

3. Słuchanie 

– audiobooki o przygodach Pippi, detektywa Pozytywki czy 

Blomkvista, Lotty, Ani i Mani i wiele innych – lista jest długa i 

naprawdę jest w czym wybierać. Niewątpliwą zaletą audiobooków 

jest i to, że dają wytchnienie rodzicom. 



4. Liczenie 

– starsze dzieci mogą liczyć np. krowy. Młodsze, które jeszcze 

tego nie umieją, mogą ich po prostu wypatrywać. A liczyć można 

wszystko: panie w spódnicach lub panów na rowerze, znaki drogowe 

lub przejazdy kolejowe. 

5. Zgadywanie 

– jaki kolor będzie mieć samochód jadący z naprzeciwka? 

6. Literowanie 

– odnajdywanie danej litery na bilbordach, sklepowych szyldach, na 

rejestracjach innych aut. Można tak przejść cały alfabet. 

7. Łańcuszek słów 

– układanie słów tak, by kolejne zaczynało się na ostatnią literę 

poprzedniego wyrazu, np. ananas – sok – kwiat – teczka itd. Można 

ustalić kategorię: imiona, zwierzęta, przedmioty. Zabawa ta 

znakomicie wzbogaca słownictwo dzieciaków. 

8. Wyszukiwanie 

– podobna gra słowna, tym razem wyszukujemy jak najwięcej 

wyrazów zaczynających się na daną literę, np. ―z‖: zebra, zero, 

złoto, zez, zabawka itd. 

 

 

 

 

 

 



Na koniec polecam wakacyjną listę wyzwań są dwie do wyboru: 

 



 



Życzę Państwu i dzieciom wesołych i pogodnych wakacji pełnych 

pozytywnych doznań i niezapomnianych przygód a dzieciom 

odchodzącym do szkoły życzę samych szóstek i wspaniałych 

szkolnych przyjaźni, rozwoju  uzdolnień  

i nieustającej  ciekawości świata! 

 

Dzieciaki  kończycie swój pierwszy etap edukacji i wkraczacie  

w życie szkolne. Pamiętajcie, że stając się uczniami, nie 

przestajecie być dziećmi. W waszej dalszej edukacji nadal 

towarzyszyć powinny: zabawa, uśmiech, zadowolenie   

nawet z małych sukcesów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strony z których korzystałam tworząc ten zestaw zabaw 

http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/ 

http://swiatmojegodziecka.v-net.pl/cwiczenia-pamieci-i-koncentracji-

genialny-umysl 

https://www.jaskoweklimaty.pl/aktywnosc-ruchowa-przedszkolaka-rodzicu-

cwicz-razem-z-dzieckiem-wspieranie-motoryki-duzej/ 

https://dziecisawazne.pl/17-pomyslow-zabawy-podrozy/ 

http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/
http://swiatmojegodziecka.v-net.pl/cwiczenia-pamieci-i-koncentracji-genialny-umysl
http://swiatmojegodziecka.v-net.pl/cwiczenia-pamieci-i-koncentracji-genialny-umysl
https://www.jaskoweklimaty.pl/aktywnosc-ruchowa-przedszkolaka-rodzicu-cwicz-razem-z-dzieckiem-wspieranie-motoryki-duzej/
https://www.jaskoweklimaty.pl/aktywnosc-ruchowa-przedszkolaka-rodzicu-cwicz-razem-z-dzieckiem-wspieranie-motoryki-duzej/
https://dziecisawazne.pl/17-pomyslow-zabawy-podrozy/

