
Zabawy ruchowe z gazetami 

Do czego mogą służyć w domu stare gazety? Na przykład do zabawy! Napewno w każdym

mieszkaniu znajdą się jakieś stare gazety, które po przeczytaniu kurzą się na półce lub wyrzucamy

je do kosza. A tymczasem gazeta może stać się przydatną i atrakcyjną pomocą do codziennych

zabaw i  ćwiczeń.  Przy  ich  użyciu  możemy rozwijać  sprawność  ruchową,  manualną  i  twórcze

myślenie naszych przedszkolaków. Poniżej przedstawiam propozycje zabaw z wykorzystaniem tego

nietypowego przyboru. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i asekuracji dziecka podczas zabawy. 

– Zabawy oddechowa „Kartki na wietrze” : dziecko trzyma kartkę z gazety przed sobą, 

wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami, wprawiając kartkę w ruch. 

– Kładziemy gazetę  na podłodze – dziecko wchodzi i schodzi z gazety, przodem i bokiem.

– Zabawa „Skok przez przeszkodę” - zadaniem dziecka jest przeskoczyć przez gazetę. Dla 

utrudnienia rozkładamy na podłodzę kilka gazet i dziecko przeskakuje między nimi. 

– Zabawa „Slalom między gazetami” - dziecko maszeruje (slalomem) między gazetami, gdy 

gra muzyka, gdy muzyka milknie, dziecko siada na wybranej gazecie. 

– „Gimnastyka z gazetą” - dziecko przekłada gazetę z ręki do ręki nad głową a następnie z 

ręki do ręki na dole. 

– „Hop, hop w górę” - gazeta między nogami, dzieci wykonują skoki obunóż w różnych 

kierunkach.

– „Jazda na gazecie” - dziecko siada na gazecie i odpycha się rączkami i nogami 

przemieszczając się po podłodze.

– „Bączek” - dzieci siadają na gazecie, kręcą się w kółko odpychając się rękami i stopami.

– „Piłka w górę” - dziecko zgniata gazetę tworząc kulkę, podrzuca ją do góry i póbuje złapać.

– „Rzut do celu” – rzucamy kulką papieru do miski.  

– Zabawa „Zdmuchnij mnie” : dzieci siadają na dywanie, kładą kulkę na dłoni i próbują 

zdmuchnąć.

– „Śpiochy” - na koniec rozkładamy gazetę, dzieci kładą się na niej i odpoczywają swobodnie

oddychając, wciągają powietrze nosem i wydychają ustami.
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