
ZABAWY SPRAWNOŚCIOWE W POKOJU 

 Skoki przez drabinkę 

Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi 

na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

 Skoki przez linkę 

To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest linka, którą 

musicie zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm, dla starszych może być nieco 

wyżej. 

 Jak najwyżej 

Rodzic stoi z ołówkiem lub np. taśmą klejącą, kawałkiem papieru samoprzylepnego, przy futrynie, a 

dziecko z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakuje najwyżej, jak potrafi. Wszystkie 

wyniki muszą być zaznaczone. Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

 Spacerek 

Puść dziecku muzykę i rzucaj mu różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy dziecko udaje, że 

podnosi coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – dziecko podbiega i łapie niewidoczne motylki; „Zrywamy 

szyszki!”, a dziecko musi podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek itd. 

 Tor przeszkód 

Możesz na torze przeszkód, który ma pokonać dziecko poustawiać krzesła, kosze na śmieci, duże 

zabawki, skrzynki, pufy itd. Czas potrzebny do przebiegnięcia toru warto mierzyć stoperem. Po kilku 

razach polecamy zmodyfikowanie toru i ponowną zabawę. 

 Slalom 

Klasyczna zabawa polegająca na płynnym mijaniu zygzakiem rozstawionych przedmiotów (np. 

butelek). Dla uatrakcyjnienia zabawy dziecko może coś przenosić z jednego końca slalomu na drugi. 

Można mu również mierzyć czas stoperem. 

 Czarodziejskie szkatułki. 

Dziecko kuca, głowę chowając w kolana. Słucha uważnie narracji rodzica i stara się odtworzyć gestami 

przedstawiane historie. Rodzic mówi: "Jesteś czarodziejską szkatułką. Jesteś bardzo mała i szczelnie 

zamknięta. A teraz szkatułka powolutku się otwiera … i wychodzi z niej … ryba." Przez chwilę 

dziecko krąży swobodnie po pokoju naśladując wybrane zwierzę lub przedmiot. Gdy rodzic wznawia 

opowieść, ilustruje ją ruchem. "A teraz szkatułka z powrotem się zamyka". W następnych rundach ze 

szkatułki może wychodzić np.: niemowlę, które jest bardzo głodne, dumnie kroczący długopis, 

jaszczurka, mruczący kot oraz dowolna ilość postaci przywołanych przez rodzica. Na końcu ze 

szkatułek wychodzą znowu ludzie. Zachęcamy do zamiany ról – niech w 2 etapie to dziecko wcieli się 

w narratora, a rodzic wykonuje zadania. 

 

 Malowanka na plecach. 

Dziecko i rodzic nawzajem "malują" sobie na plecach różne przedmioty i zgadują co to jest. 

Zaczynamy od prostych form, jak np. piłka, kwiatek, dom, przechodząc później do bardziej 

skomplikowanych jak np. bałwan, samochód, żaglówka. 

 Jaką jestem zabawką? 



Dziecko i rodzic wypowiadają się na temat ulubionych zabawek/czynności. Po kolei przedstawiają 

gestami wybraną przez siebie zabawkę/czynność, a druga osoba odgaduje, co to jest. 

 Zabawa ruchowa na czworakach Lis 

Dziecko otrzymuje chusteczkę - lisi ogonek i zaczepia je za spodenki. Chodzi na czworakach po 

pokoju i udaje liska. 

 Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa Deszcz- śnieg 

Na hasło „ Deszcz” dziecko biega z uniesionymi rękoma i dłońmi nad głową (imitującymi parasol), na 

hasło „ Śnieg” maszeruje pochylone do przodu i rękoma naśladuje toczenie kul śnieżnych. 

 Zabawa z elementami rzutu Gramy w zielone 

Rodzic z dzieckiem rzucają do siebie np. piłkę (może być cokolwiek – poduszka typu jaś itp.) na hasło 

„Zielone!” ten kto trzyma aktualnie piłkę ma za zadanie wymienić nazwę czegoś, co jest w tym 

kolorze. Po kilku seriach rzutów zmieniamy kolor. 

 Rzuty do celu 

Prosta, ale zajmująca zabawa. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko/kosz na pranie, uzgadniacie 

linię mety i rzucacie do niego piłki/balony czy zmięte w kulki kawałki gazet. Wygrywa ten, kto 

wykona najwięcej celnych rzutów. 

 Szczudła z puszek 

Do zrobienia szczudeł będą Wam potrzebne dwie puszki np. po kukurydzy i sznurek. Potrzebny będzie 

jeszcze sznurek. Sznurek przewleczecie przez zrobione po dwóch stronach w puszkach dziurki. 

Dziecko staje na puszkach, a sznurki trzyma w dłoniach i nimi „steruje” swoimi szczudłami. Zabawa ta 

świetnie  ćwiczy równowagę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZABAWY RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM KOCA 

 Podróże na kocu 

W tej zabawie rozkładamy koc na podłodze (nie na dywanie), dziecko na nim siada, a dorosły chwyta 

koc za rogi i zabiera malucha w podróż, ciągnąc go po możliwie wielu pomieszczeniach domowych. 

 Wyspy 

Rozkładamy na podłodze kilka koców. Dziecko porusza się w rytm muzyki (pływa) pomiędzy kocami, 

a gdy muzyka ucichnie wskakuje na pobliską wyspę-koc (opala się). Można też bawić się w inny 

sposób. Kiedy muzyka jest głośna dziecko poruszają się tylko między kocami, a kiedy muzyka jest 

cicha dziecko porusza się tylko przeskakując z koca na koc. 

 Foczka 

Rodzic zawija dziecko niedużym kocykiem tak, aby ramiona były na zewnątrz (dziecko jest zawinięte 

w koc od pach w dół). Zawinięty maluch porusza się po podłodze na brzuchu przy pomocy rąk (jak 

foczka). 

 Obręcze 

Do tej zabawy potrzebny jest zwinięty w rulon koc, z którego tworzymy obręcz. Dziecko może przez tę 

obręcz przechodzić, albo czymś przez nią rzucać. 

 Huśtawka 

Są dwa warianty tej zabawy, do każdego z nich potrzebna jest dwójka dorosłych. Rozkładamy koc na 

dywanie, dziecko kładzie się na kocu, a dorośli łapią koc za rogi i bujają nim (myślę, że wiele osób 

pamięta tę zabawę z dzieciństwa :) ). Drugi sposób polega na zwinięciu koca w rulon - dziecko siada na 

trzymanym przez dorosłych rulonie i łapie go mocno. Dorośli huśtają dziecko w przód i w tył. 

 Naleśniki 

Rodzic zawija dziecko w koc (wystaje tylko głowa), a potem rozwija je - trzeba pamiętać, aby było to 

powolne rozwijanie. 

 Łódki 

Dziecko siedzi w klęku na złożonym w kostkę kocu i odpychając się rączkami przesuwa się po 

podłodze („płynie łódką”). Tę zabawę trzeba oczywiście przeprowadzać na podłodze, nie na dywanie. 

 Kładka 

Zwijamy w rulon kilka koców i układamy je na podłodze jeden za drugim. Dziecko musi przejść (na 

boso) po tak ułożonej kładce. 

 


