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Zabawy ruchowe w przedszkolu to stały element codziennych zajęd z dziedmi. Znamy ich 

mnóstwo – niektóre z nich mają wysoko postawioną poprzeczkę, inne – są po prostu dobrą 

zabawą, dzięki której zaktywizujemy nasze maluchy. Do wielu z nich nie trzeba 

skomplikowanych pomocy! A teraz kilka propozycji!!! 

Zabawy i dwiczenia bieżne oraz berki: 

 wyścigi na placu zabaw; 

 rekordy – moje starszaki uwielbiają poznawad czas w jakim pokonały dany odcinek. 

Bez rywalizacji – liczy się tylko to, by uzyskad czas lepszy od poprzedniego; 

 berek-czarodziej: jedna osoba zostaje wybrana berkiem. Zawodnik, który zostaje 

złapany staje w rozkroku – jeśli inny zawodnik przebiegnie między jego nogami – 

może ruszad się ponownie; 

 biegające węże – dzieci podzielone są na dwie drużyny, ustawione w pociągach. 

Zadaniem pierwszej osoby z danego pociągu jest złapad ostatnią osobę z drugiego 

pociągu – złapana osoba dołącza do pociągu zwycięzców; 

 berek raczkujący – wszystko odbywa się normalnie, z tym, że wszyscy zawodnicy 

znajdują się w podporze tyłem; 

 latające dywany: każde dziecko siada na ręczniczku lub małym kocu i przemieszcza się 

po wyznaczonej trasie używając tylko siły rąk i ślizgając się po podłodze na kocu – 

zabawę można przeprowadzid w formie berka; 

 zbijak – do zabawy wykorzystujemy bardzo miękką piłkę. Nauczyciel zostaje 

zbijakiem, który próbuje złapad wszystkie przedszkolaki trafiając w nie miękką piłką. 

Złapany przedszkolak siada na ławce; 

 złap kropkę – w zabawie wykorzystujemy laserek dla kota lub laserowy wskaźnik – 

zadaniem dzieci jest złapad kropkę – punkt wyznaczony przez laserek; 

 spacer na krawędzi – dzieci ustawiają się na krawędzie dywanu i przemierzają go 

wokół krokiem dostawnym. 

Dwiczenia z wykorzystaniem skakanek, woreczków gimnastycznych, obręczy i ringo: 

 żabie skoki z obręczy do obręczy; 

 spacer z woreczkiem gimnastycznym na głowie; 

 rzut woreczkiem gimnastycznym do celu; 

 gra w niby-bulle woreczkami gimnastycznymi: do zabawy wykorzystujemy jeden 

woreczek np. w kolorze żółtym i 4 woreczki w różnych kolorach dla każdego z 

zawodników. Nauczyciel rzuca przed siebie pierwszy woreczek – znacznik. Zostawia 

go tam, gdzie upadł. Zadaniem dzieci jest próbowad trafid jak najbliżej worka-

znacznika. Kiedy pierwsza grupa dzieci dokona rzutu – porównujemy wyniki; 



 “Spacer po wąskiej ścieżce” za K. Wlaźnik: ustawiając stopę za stopą spacerujemy 

wzdłuż skakanki, próbując nie spaśd na ziemie; 

 wyścigi w zbieraniu woreczków: nauczyciel przygotowuje 4 obręcze w różnym kolorze 

i woreczki w takich samych jak obręcze, czterech różnych kolorach (ewentualnie duże 

kule z bibuły). Dzieci zostają podzielone na 4 drużyny i przydzielone kolorom. 

Woreczki zostają rozrzucone po dywanie. Na hasło nauczyciela dzieci zbierają 

woreczki stopami i odnoszą do obręczy w kolorze ich drużyny. Która drużyna 

pierwsza wykona zadanie – wygrywa; 

 podawanie ringo: w leżeniu na brzuchu w parach, jedna osoba z pary podaje do 

drugiej; 

 złap obręcz: dzieci w parach rzucają małą obręczą lub ringo do celu, próbując 

wycelowad kołem na kij, trzymany przez kolegę z pary. 

Żródło: www.panimonia.pl 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=vjnvB9gEDmA 

 

ZABAWY RÓŻNE 

 KIPIĄCY CZAJNIK 

Wszyscy uczestnicy zabawy stają. Każdy z nich kładzie lewą dłoo powyżej żołądka, prawą 

na czubku głowy. Na sygnał prowadzącego zabawę każdy zaczyna lewą dłonią gładzid 

żołądek ruchem kolistym, a prawą dłonią poklepywad się po głowie. Kto potrafi wykonad 

to zadanie ma dobrze rozwiniętą zdolnośd koordynacji ruchów. 

 

 JESTEM TWOIM ODBICIEM 

Dzieci stoją w parze z rodzicem. W każdej parze są jedynki i dwójki. "Jedynki" wykonują 

różne ruchy, które naśladują "dwójki". Ruchy muszą byd płynne i urozmaicone. 

 

 JAK TRAFID DO CELU 

Dziecko zamykają oczy dłoomi. Rodzic nadaje ciche sygnały, zmieniając dośd często swoje 

miejsce. Dzieci spokojnie poruszają się zgodnie z kierunkiem, z którego dochodzi dźwięk. 

Należy złapad rodzica. 

 

 ZIMNO - GORĄCO 

Rodzic pokazuje wybrany przedmiot dzieciom. Dziecko opuszcza pokój,  rodzic chowa 

przedmiot. Dziecko wraca i  rozpoczyna szukanie. Gdy zbliża się do schowanego 

przedmiotu rodzic woła "ciepło - gorąco - ogieo", w miarę oddalania się wołają: "chłodno - 

zimno - lód". 

http://www.panimonia.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vjnvB9gEDmA


 

 GDZIE JEST ZEGAREK lub minutnik 

W pokoju ukryty jest budzik. Dzieci kierując się słuchem starają się go odszukad.  

 

 

 MALOWANIE LITER FARBAMI 

Używając farb dzieci malują kontury narysowanych liter. Ważne jest, aby malowanie 

wykonywad ruchem płynnym, ciągłym, bez odrywania ręki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Dokoocz rysunek uruchamiając wyobraźnię 

 


