
Ćwiczenia rozwijające planowanie motoryczne 
 

Warto wiedzieć, że bardzo pomocne w nauce naszego dziecka schematu ciała, a przy 

tym i rozwijania planowania motorycznego, jest włączanie w tą naukę różnych gier i zabaw z 

odpowiednimi piosenkami, takimi jak na przykład: „głowa, ramiona, kolana, pięty....” czy „tu 

prawą mam rączkę, a tu lewą mam...”. Istotną rzeczą jest, aby przy czynnościach dnia 

codziennego zachęcać dziecko do opowiadania o poszczególnych częściach własnego ciała, do 

czego służą, na przykład nos - do wąchania, oddychania, nogi - do chodzenia, biegania itd.  
 

1. “Rób to co ja” -  zabawa polega na tym, że dziecko patrząc uważnie na rodzica, 

odwzorowuje taką samą postawę ciała. W zależności od tego ,czy dziecko ma problemy 

z czuciem własnego ciała lub planowaniem motorycznym, można wymyślić łatwiejsze 

lub trudniejsze pozycje do naśladowania. Można też wspomóc dziecko komendami 

słownymi, np. “Unieś obie ręce do góry. Zaciśnij je w pięść. Skrzyżuj ręce nad głową”. 

Trudniejszym wariantem są pozycje z przekraczaniem linii środkowej ciała, np. 

złapanie lewego ucha prawą ręką, dotknięcie prawego kolana lewym łokciem, objęcie 

lewego barku prawą dłonią itp.  
 

2. “Lustrzane odbicie” - dziecko, patrząc na swoje odbicie w lustrze dotyka różnych części 

swojego ciała, nazywając je oraz opisując i pokazując, jak dana część ciała może się 

poruszać, np. głowa - może się obracać i zginać, ręka - może się unosić i opadać, zginać 

i prostować itp. Dajemy dziecku czas na zastanowienie się i zachęcamy do ruchów w 

różnych kierunkach.  
 

3. “Zwierzęta w zoo” - w zabawie tej zachęcamy dziecko, aby przyjmowało pozycje, 

imitujące ruchy różnych zwierząt, np.: “wyciągnij szyję jak żyrafa, pełzaj jak wąż, 

skacz jak królik” itp. Możemy poprosić dziecko, aby opisało i pokazało, czy żółw 

chodzi wolno czy szybko, jak wysoko skacze żaba, czy jak szybko pędzi gepard. Aby 

utrudnić zadanie, możemy ćwiczyć np. przy drabince (dziecko pokazuje, jak na drzewo 

wchodzi koala czy szympans), albo zbudować domowy tor przeszkód (np. tunel, przez 

który dziecko musi się przeczołgać jak kret, albo przeszkody, przez które dziecko 

przeskakuje jak koń).  
 

Poniżej przedstawiam więcej propozycji zabaw, które wspaniale rozwijają u dzieci planowanie 

motoryczne, a także są okazją do świetnej zabawy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7mZeG2uOt7c&list=PLn97diEx9iIcuDJ0D2YXpBKiZn

R65QL5p&index=9 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A0XOPkJdM8g 
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