
ZABAWY Z KOCEM  
wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

 
 
W każdym domu znajdzie się koc. Koc ma coś w sobie przyjaznego, dobrze się kojarzy. 
Dziecko, koc i rodzice to zestaw do fantastycznej, radosnej zabawy dla wszystkich. Warto raz 

na jakiś czas odstawić wszystkie zabawki, wyłączyć grające urządzenia, wziąć koc i wymyślać 
zabawy. 

 

− Kołyska  
Największym hitem są zabawy, w których rodzice trzymają koc za rogi a dziecko siedzi 

na środku i powolnym ruchem zaczyna być kołysane. Kołysanie rozpoczynamy od bardzo 

wolnych i delikatnych ruchów i cały czas bacznie obserwujemy dziecko: jeśli zauważymy 
u niego dyskomfort przerywamy zabawę, jeśli będzie radosne i rozluźnione, możemy 

zwiększyć tempo i wychylenie koca. 

 

− Jazda na kocu  
Dziecko zajmuje miejsce na kocu w dowolnej pozycji, a dorosły ciągnie koc. Ciągnięcie 
na kocu jest jedną z najbardziej ulubionych zabaw wszystkich dzieciaczków. Jeśli 

spróbuje się raz takiej zabawy, można się przekonać, że będzie to stały repertuar 
wspólnych działań na podłodze. 

 

− Turlanie  
Dorośli raz z jednej, raz z drugiej strony podnoszą koc w górę, by dziecko mogło się 
turlać od końca do końca. 

 

− Naleśnik  
Zawijamy dziecko ciasno w rulon z głową poza kocem, zostawiamy na chwilę, a potem je 
rozwijamy. (Starsze dzieci mogą próbować chodzić w naleśniku; pamiętajmy, by pomóc 

im wstać i asekurować je). 

 

− Prezent  
Sadzamy/ kładziemy dziecko na środku koca, zawijamy chwytając rogi koca; dziecko 
musi się z niego odkopać, odwinąć. 

 

− Namioty  
W różnych wersjach, np. koc rozłożony na plecach dorosłych, koc przydepnięty stopami 
dorosłych, którzy w dłoniach trzymają rogi koca. 

 

− Ścieżka z koców  
Dzieci na boso chodzą po rozłożonych na podłodze kocach (mogą zamknąć oczy, co 
spotęguje wrażenia dotykowe. Wtedy pamiętamy, by asekurować dzieci). 

 

Źródło: „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne”; Marta Bogdanowicz i Dariusza Okrzesika  
Inspiracji można szukać w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=s7uBM3yu_bU 
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