
„Ruch Rozwijający” – propozycje zabaw

Cechą  wieku  przedszkolnego  jest  duża  potrzeba  ruchu.  W  tym  okresie

kwarantanny,  kiedy  zobligowani  jesteśmy  do  tego,  by  więcej  czasu  spędzać  z

naszymi dziećmi w domu a nasze pociechy rozpiera energia i poszukują kontaktu z

nami, mam dla Państwa propozycje zabaw, które wywodzą się z naturalnych potrzeb

dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. 

 Autorką  metody  Ruchu  Rozwijającego  jest  Weronika  Sherborne.  Z

wykształcenia  była  ona  nauczycielką  wychowania  fizycznego  i  fizjoterapeutką.

Podstawowym  założeniem  tej  metody  jest  rozwijanie  przez  ruch:  świadomości

własnego ciała, świadomości  przestrzeni,  w której przebywamy i działania w niej

oraz dzielenia tej przestrzeni z innymi ludżmi i nawiązywania z nimi kontaktu. 

Udział  w  ćwiczeniach  metodą  W.Sherobrne  ma  na  celu  stworzyć  dziecku

okazję  do poznania  własnego  ciała,  usprawnienia  motoryki,  poczucia  swojej  siły,

sprawności  i  związku z tym możliwości  ruchowych.  Podczas ćwiczeń ruchowych

dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje , przestaje ona być dla niego

groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie i staje się bardziej aktywne. 

Powyższa metoda wykorzystywana jest w Polsce w placówkach oświatowych i

służby  zdrowia  dla  dzieci  z  różnymi  zaburzeniami  rozwoju  i  różnorodnymi

potrzebami  edukacyjnymi.  Zajęcia  z  wykorzystaniem  tej  metody  można  z

powodzeniem stosować,  jako odziaływanie  indywidualne,  a  także  w formie  zajęć

grupowych.  W  warunkach  domowych  może  jeden  z  rodziców  pobawić  się  z

dzieckiem  na  dywanie,  można  też  do  zabawy  włączyć  rodzeństwo.  Poniżej

przedstawiam wybrane zabawy, które można bez większego wysiłku i konieczności

organizowania dodatkowych materiałów zastosować w domu. 

PROPOZYCJA ZABAW DLA RODZICÓW I DZIECI

„Fotelik” - dorosły siedzi w rozkroku na podłodze obejmując rękoma siedzące przed 
nim dziecko, obejmuje je i kołysze. 

„Tapczan” - dorosły kładzie się na wznak, dziecko kładzie się na nim.



„Koncert” - dziecko leży na podłodze a dorosły wystukuje na jego plecach rytm.

„Naleśnik” - zwijamy dziecko w koc (jak naleśnik) i toczymy po podłodze.

„Lustrzane odbicie” - siedzimy naprzeciwko siebie i naśladujemy ruchy partnera.

„Spychacz” - siedzimy na dywanie odwróceni plecami do siebie, próbujemy się 
przepychać (ze zmianą ról).

„Kołysanie się” - siedzimy przodem do siebie z lekko zgiętymi nogami, ćwiczący 
trzymają się za ręce lub przeguby, na zmianę kładą się na plecy i są przeciągani przez
partnera (ze zmianą ról).

„Skała” - jedna osoba klęka na kolanach podpierając się rękami. Dziecko usiłuje 
przewrócić „skałę”.

„siad tyłem” - jeden ćwiczący wykonuje skłon, a drugi kładzie się na jego plecach,
próby współnego wstania pchanie partnera po podłodze plecami.

„Bączek” - rodzic, dziecko siedzą na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i lekko
uniesionymi, każdy próbuje samodzielnie obracać się wokół własnej osi.

„Czołganie się” - dzieci i dorośli leżą na podłodze, na brzuchu i czołgają się omijając
różne przeszkody.

„Wycieczka”  - dorosły stoi przed leżącym na podłodze dzieckiem, dziecko leży na
podłodze na plecach, rodzic trzymając dziecko za nogi, na wyskości kostek, lekko
przeciąga je w różnych kierunkach.

„Skoki na bucie” - rodzic pomaga wysoko wysoczyć dziecku unosząc go do góry.

„ Silne małpiątko”  - dziecko zaczepione na nodze rodzica,  rodzic próbuje z nim
chodzić.

„Bujanie w kocu” - dorośli unoszą dziecko w kocu i kołyszą je.

„Podróże na kocu” - rodzic ciągnie dziecko na kocu.

„Bańka – wstańka” dziecko i rodzic trzymają się za ręce, siadają i wstają, kładą się
nie mogąc puścić rąk.

„Wagoniki” - dziecko siada przed rodzicem i wspólnie przesuwają się do przodu, do
tyłu, po całym pokoju.

„Most”  - rodzic tworzy most w klęku podpartym, dziecko wdrapuje się na „most”



lub prześlizguje się pod nim.

„Równowaga” - stojąc do siebie twarzą i trzymając się za ręce, ćwiczący odchylają
się i przechodzą do siadu, a następnie razem wstają.

„Budowanie domu” dorośli są cegiełkami, z których dzieci ustawiają przestrzenną
konstrukcję „dom.” Dorośli biernie poddają się zabiegom dzieci. 

„Ćwiczenia twórcze” - swobodny taniec do muzyki.
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