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Teoria, leżąca u podstaw Ruchu Rozwijającego dla dzieci oparta jest na 
analizie ludzkiego ruchu dokonanej przez Rudolfa Labana. W. Sherborne na 
podstawie własnych doświadczeń i obserwacji ruchu ludzkiego doszła do wniosku, że 
wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby i pragną czuć się we własnym ciele 
("jak w domu"), czyli umieć w pełni nad nim panować, po drugie odczuwają potrzebę 
nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb - dobry kontakt z 
samym sobą i z innymi ludźmi - jest możliwe dzięki dobremu nauczeniu ruchu.  

 
Ruch rozwijający może pomóc dzieciom w dwóch głównych sferach rozwoju: 
 
Rozwój fizycznyRozwój fizycznyRozwój fizycznyRozwój fizyczny  

• Dzieci doświadczają, co to znaczy czuć się we własnym ciele "jak w domu";  
• Uczą się używać ciała i kontrolować je oraz przyswajają sobie słownik ruchu;  
• Nacisk jest położony nie na przyswajanie konkretnych umiejętności w 

poszczególnych ćwiczeniach, ale na rozwój umiejętności ogólnych, 
związanych z opanowaniem różnych elementów ruchu.  

Rozwój osobowościRozwój osobowościRozwój osobowościRozwój osobowości  

• Dzięki ruchowi rozwijającemu dzieci nabierają silniejszego poczucia samego 
siebie, swojej tożsamości;  

• Stają się bardziej pewne swoich możliwości;  
• Uczą się podejmować inicjatywę oraz wykorzystać własną intencję;  
• Uczą się wrażliwości na potrzeby i uczucia innych, stają się bardziej sprawne 

w komunikowaniu;  
• Uczą się skupiać uwagę na tym, co robią i uczyć się doświadczeń ruchowych;  
• Jeśli ruch rozwijający jest prawidłowo nauczany, dzieci doświadczają w nim 

satysfakcji z własnych dokonań.  

W ruchu rozwijającym nie ma rywalizacji, współzawodnictwa. Każde osiągnięcie 
dziecka nagradzane jest pochwałą. 



Ćwiczenia rozpoczynamy od ruchu skrępowanego do ruchu zdecydowanie 
swobodnego od ruchu o raczej ograniczonym przepływie do swobodnego przepływu 
ruchu - kręcenia się w kółko i turlania: i w końcu do ruchu na poziomie podłogi do 
ruchu ponad podłogą w pozycji stojącej i podczas biegu. 
 

Ruch rozwijający to zabawy relacyjne a ich główne cele to:  

• Zaufanie do samego siebie i innych;  
• Znajomość ciała jako całości;  
• Bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne;  
• Komunikacja, rozwijanie wzajemnych kontaktów, umiejętność współdziałania z 

partnerem;  
• Ruch ciała jako całości, świadomość części ciała przenoszących jego ciężar;  
• Wyczucie przestrzeni.  
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