
Zabawy ruchowe na 4 kółkach i nie tylko… 

 

Zabawy ruchowe dla dzieci to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie "W zdrowym ciele zdrowy 

duch". Człowiek w wieku 5-6 lat przechodzi swój złoty okres motoryczności. Wtedy dziecko nie ma już żadnych 

problemów z osiągnięciem płynności ruchów, umie poruszać się rytmicznie.  

Dobrą wiadomość mam też dla 3-4 latków, dzieci w tym wieku są szybkie, bystre i potrafią wejść w miejsca o 

których dorosły człowiek nawet nie potrafiłby pomyśleć w kategorii „kryjówki”. W każdym razie…w czasie gdy 

mama zaszyje się w kuchni i gotuje pyszny obiad, tata może wykorzystać ten czas na świetną zabawę z swoją 

pociechą, a przy okazji nabrać masy mięśniowej  . 

 

 Tor przeszkód - na drodze przejazdu dziecka ustawiamy krzesła, kosze, duże zabawki, skrzynki, wszystko co 
damy radę przenieść na środek salonu. Miejmy ze sobą stoper, żeby mierzyć czas przejazdu małym 
sportowcom. 
 

 Slalom - Klasyczna zabawa polegająca na płynnym mijaniu zygzakiem rozstawionych kijków. 
 
 Ulica - Rysujemy (przyklejamy taśmy) na podłodze „skrzyżowanie”, czyli dwie przecinające się „ulice”, i 
stajemy niedaleko, trzymając w ręce dwie kartki – czerwoną i zieloną. Na określony wcześniej sygnał kierowcy, 
którzy jadą na siebie z naprzeciwka, muszą jak najszybciej znaleźć się po drugiej stronie skrzyżowania.  Stosując 
się jednak do tego, co pokazuje sygnalizacja świetlna. Wygrywa ten kierowca, który najszybciej dotrze do 
krzyżówki i któremu dopisze szczęście, ponieważ trafi na zielone światło. 
 
  „Drabina”- do tego zadania należy wykonać  drabinkę, np. z papieru, gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-
centymetrowe paski, które można ułożyć na ziemi, na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na przeskakiwaniu 
kolejnych szczebelków bez zepsucia konstrukcji drabiny. 
 
 Skoki przez linkę. To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest 
linka, którą trzeba zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm. 
 
 „Brzuszki”, „pompki”, „podnoszenie ciężarków”, „Siłowanie na ręce” itp.  
 
 
 

 



   

  

 


